Město Přeštice

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2017

Rada města Přeštice tuto výroční zprávu za rok 2017
schválila a doporučila zastupitelstvu města Přeštice vzít na vědomí
usnesením č. 30/2019 ze dne 21. ledna 2019.
Zastupitelstvo města Přeštice vzalo na vědomí tuto výroční zprávu za rok 2017
usnesením C/2 ze dne 14. února 2019.

Městský úřad
Organizační struktura Městského úřadu Přeštice v roce 2017 zůstala zachována z předchozího
období. Změna oproti předchozímu obsazení vedoucích funkcí proběhla na pozici vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví a na pozici vedoucí organizační složky města Pečovatelská služba
Přeštice.
Na základě výběrového řízení byla vedením odboru sociálních věcí a zdravotnictvína na dobu určitou
(po dobu čerpání RD a MD) od 1. listopadu 2017, pověřena paní Zdeňka Bártová, DiS. Vedoucí
pečovatelské služby Přeštice byla Radou města Přeštice jmenována od 1. října 2017 Bc. Hana
Vacíková, DiS..

Městský úřad Přeštice v roce 2017 navázal na aktivitu z předchozích
let v rámci zajištění projektu Zdravé město Přeštice a Místní agendy
21. Hodnotící zpráva o činnosti, kampaních a aktivitách města v
projektu Místní agenda 21 v roce 2017 je součástí této výroční
zprávy. Zahrnuty jsouvýsledky veřejného fóra a následné veřejné
ankety, které se zúčastnili občané našeho města. „10P“ – tedy deseti
nejpalčivějších problémů města, jak je vnímají zúčastnění občané
města. Zpráva obsahuje informace o kampaních, kterých se město
Přeštice v roce 2017 zúčastnilo.
Městský úřad svolal v roce 2017 čtyři porady starostů obcí správního obvodu obce
s rozšířenou působností (ORP), na kterých se řešily aktuální problémy veřejné správy
v samostatné i přenesené působnosti, přičemž prostor dostali i zástupci územního pracoviště
odboru dozoru a kontroly ministerstva vnitra vPlzni.

Městský úřad Přeštice v roce 2017úspěšně obhájil certifikaci podle
normy ISO 9001:2008 u švýcarské certifikační autority SGS Société
Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification, Zurich.

V rámci udržitelnosti výsledků projektu „Rozvoj řízení lidských zdrojů v MÚ Přeštice“,
spolufinancovaného v roce 2011 z prostředků EU v rámci operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, pokračoval MÚ v systému hodnocení zaměstnanců zařazených do městského
úřadu i v roce 2017.

V roce 2017 byl umožněn 18 studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol výkon
odborných praxí.
Pokračovala i spolupráce s úřadem práce především v rámci programu veřejně prospěšných
prací.

Kancelář starosty
1. Zpracování strategického rozvojového plánu města Přeštice na léta 2018-2024
V prvním čtvrtletí roku pracoval koordinační tým na dokončení strategického
rozvojovéhoplánu, především byly zpracovány připomínky odborných konzultantů a
připomínky došlév rámci veřejného připomínkového řízení. Strategický rozvojový plán
města byl schválenusnesením zastupitelstva č. B/13 dne 9. 3. 2017.
Společně s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu
naléta 2019 – 2022 byl v podzimních měsících zpracován a projednán návrh
aktualizaceakčního plánu SRP tak, aby tyto dokumenty byly v souladu. Aktualizovaný akční
plán bylschválen zastupitelstvem města usnesením č. B/10 dne 14. 12. 2017.

2. Hospodaření s nemovitým majetkem města
Během roku 2017 bylo z majetku města prodáno celkem jedenáct pozemků o celkové
výměře 5.117 m2. Z toho dva pro výstavbu rodinných domů a jeden pro výstavbu
řadovýchrodinných domů na severním předměstí. Příjmy z prodeje pozemků v roce 2017
činily5.997.084,- Kč bez DPH. Byla rovněž prodána jedna bytová jednotka za cenu 950 tis.
Kč.
Do majetku města bylo získáno celkem sedm pozemků o výměře 4 383 m2 včetně staveb
na těchto pozemcích celkem za 4.238.907,- Kč (z toho jeden pozemek v dražbě a jeden
bezúplatným převodem z majetku státu). Nejvýznamnější investicí byla koupě pozemku
p. č. 3 v k. ú. Přeštice s budovou a příslušenstvím zakoupený pro účely zřízení depozitáře
Domu historie Přešticka. Další pozemky byly vykoupeny např. pro budoucí výstavbu
integrovaného dopravního uzlu u nádraží.
Celkem byly v roce 2017 také uzavřeny tři budoucí smlouvy kupní o prodeji
pozemkůměsta. Podmínky jedné z těchto smluv již byly splněny a pozemek byl následně
prodán, od jedné smlouvy město pro nesplnění podmínek ze strany kupujícího odstoupilo.
Třetí budoucí smluvní vztah přetrvává do roku 2018.
V roce 2017 bylo uzavřeno celkem čtrnáct smluv o zřízení služebnosti (z toho na
pozemcích města sedm smluv s celkovými příjmy z jednorázových náhrad ve výši 108.834,Kč a na pozemcích jiných vlastníků rovněž sedm smluv s celkovými výdaji 7.770,- Kč) a dále
celkem patnáct smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti, z toho jedenáct na
pozemcích města s celkovými budoucími příjmy ve výši 635 953,- Kč a čtyři bezúplatné
smlouvy na pozemcích jiných vlastníků.

3. Agenda stížností a petic, podávání informací
V roce 2017 bylo městskému úřadu podáno celkem pět stížností, dvě byly posouzeny jako
oprávněné, třijako neoprávněné. Petice v roce 2017 nebyla podána žádná. O podávání
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je v souladu
se zákonem zpracována a zveřejněna samostatná zpráva.

4. Personální agenda
V roce 2017 bylo vyhlášeno celkem osm výběrových řízení na nové zaměstnance města,z
toho dvě opakovaně. Na základě výběrových řízení bylo obsazeno pět pracovních míst, dvě
ve finančním odboru, jedno v odboru životního prostředí, jedno v odboru sociálníchvěcí a
zdravotnictví a dále místo vedoucí organizační složky Pečovatelská služba Přeštice.
Ani ve dvakrát opakovaném výběrovém řízení na obsazení funkce vedoucí(ho) odboru
výstavby a územního plánování se nepodařilo vybrat uchazeče s potřebnými
schopnostmi,vzděláním a praxí. Tentýž problém měl úřad i při opakovaném výběrovém
řízení na místo referenta vodoprávního úřadu. V roce 2017 nedošlo k navýšení počtu
zaměstnanců.
Město pokračovalo ve spolupráci s úřadem práce v programu zaměstnávání uchazečů o
zaměstnání při veřejně prospěšných pracích, ve kterém byli zaměstnáni dva zaměstnanci.
Město má s úřadem práce uzavřenou i smlouvu o organizování veřejné služby, která je
určena pro osoby v hmotné nouzi, zájem o tuto práci však neprojevila žádná osoba.

5. Centrální spisovna
Centrální spisovna má hlavní pracoviště na radnici, kde se ukládá zejména stavební
dokumentace města a 43 spádových obcí a jejich místních částí a dále dokumenty
vyřazené z příručních spisoven odborů a oddělení městského úřadu, které jsou zde
uloženy po dobu předepsané skartační lhůty. Po jejím uplynutí jsou v pravidelných
intervalech ve spolupráci se Státním okresním archivem Plzeň-jih podrobeny skartačnímu
řízení a dokumenty určené okresnímu archive jsou předávány k trvalé archivaci.
Ve spisovně v Husově ul. jsou uchovávány spisy bývalého Okresního úřadu Plzeň-jih vedené
v 11 archivních knihách a protokolech. Nejčastěji zde vyřizují pracovnice podatelny žádosti o
vyhledání mzdových listů nebo evidenčních listů důchodového zabezpečení a pracovních
smluv.
V roce 2017 město pořídilo do spisovny kopírovací a skenovací přístroj KIP 7170,
kterýumožňuje černobílé a barevné skenování a černobílé kopírování až do formátu A0.
V závěru roku 2017 byl vydán nový spisový a skartační řád.
Kvůli změně stavebního zákona, která mj. zrušila platnost veřejnoprávních smluv na
výkonagendy stavebních úřadů uzavřených po roce 2012, byly předány stavební spisy obce
Nebílovy (49 archivních krabic) zpět stavebnímu úřadu ve Starém Plzenci.

6. Ostatní
Kancelář starosty kromě výše uvedeného zabezpečuje agendu sekretariátu starosty,
místostarosty a tajemníka, administrativu rady a zastupitelstva města včetně výborů a
komisí, vidimaci a legalizaci, zveřejňování dokumentů na úřední desce, evidenci žádostí a
poskytnutých informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, organizaci a
administrativu voleb, administrativu hospodaření v městských lesích, hlášení městského
rozhlasu, vnitřní kontrolu a řadu dalších činností spojených zejména se samosprávou města.
Novou agendou roku 2017 je vydávání parkovacích karet – pro rok 2017 bylo vydáno celkem
64 karet umožňujících časově neomezené parkování na Masarykově náměstí, podmínky
pravidel parkování nesplnilo 10 žadatelů.
Do kanceláře starosty je dále zařazena oblast krizového řízení a oddělení rozvoje města a
oddělení informační techniky. Výsledky jejich činnosti v roce 2017 jsou ve výroční zprávě
uvedeny samostatně.

Kancelář starosty / oddělení rozvoje města (ORM)
V roce 2017 oddělení rozvoje města spolu s vedením města Přeštice realizovalo, pokračovalo
v realizaci nebo rozpracovalo tyto akce:

Rekonstrukce chodníků ve Skočicích – 1.etapa, dotace z PSOV PK 2017, projekty obcí
V roce 2017 byla provedena rekonstrukce části chodníků ve Skočicích na pozemku p.č.
1361/1 v k.ú. Skočice v celkové délce cca 175 m (cca 80 m chodníku, který navazuje na ulici
Na Pajzovně a cca 95 m chodníku proti ulici Na Pajzovně.)
Byla odstraněna původní rozbitá dlažba a rozbité silniční obruby, bylo upraveno podloží
chodníků, položena nová zámková dlažba BEST KLASIKO vč. výměny obrubníků. Zakázku
vysoutěžila a provedla firma Roman Novotný, IČ: 72223391, v ceně 318.527,83 -Kč vč.DPH.
Dotace z PSOV PK 2017 činila 150.000,-Kč.

Parkoviště – Tř.1.máje

Nové parkoviště o 18 parkovacích místech je umístěno ve středu města na okraji Městského
parku souběžně s komunikací I/27. Je zbudováno podle DSP zpracované autorizovaným
technikem pro dopravní stavby pí.Janou Přibáňovou a zhotoveno firmou Roman Novotný, IČ
72223391, která zvítězila ve veřejné soutěži s cenou 525.407,- Kč vč. DPH.
K příjezdu na parkoviště se využívá stávající přístupová komunikace k bytovým domům.

Oprava vjezdu k objektu u autobusové zastávky a oprava slepé MK, Pohořko
Jedná se o opravu povrchu dvou slepých uliček a chodníku ústících k nové autobusové
zastávce u silnice I/27 na Pohořku v Přešticích podle projektové dokumentace zpracované
autorizovaným technikem pro dopravní stavby pí.Janou Přibáňovou.
Zhotovitelem se stala firma SILBA s.r.o., IČ : 26397242, s cenou 408.867,- Kč vč. DPH, která
zvítězila ve veřejné soutěži.
V průběhu provádění díla zjistil objednatel havarijní stav vodovodního řadu i kanalizační
stoky v slepé MK a sjednal s třetí osobou odstranění havarijního stavu těchto sítí. Z toho
důvodu bylo posunuto dokončení povrchů uliček do dubna 2018.

Zbudování chybějícího úseku MK K3 nad parkem Na Chmelnicích firmou AREA group
s.r.o.
V r. 2017 byla provedena firmou AREA group s.r.o. stavba zbylé části místní komunikace K3
nad parkem Na Chmelnicích v Přešticích.
Z této komunikace bude obsluhována Obytná zóna Svatoplukova, v níž f. Area začala stavět
bytové domy.
Dostavěný úsek komunikace K3 byl zkolaudován v září 2017.

Napojení místní komunikace K3 na komunikaci K2 – Palackého ulici, resp.silnici
III/18027
Jedná se o komunikační propojení dostavěného úseku místní komunikace K3 se silnicí
III/18027 (Přeštice – Dolní Lukavice) . Firma SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČ: 26342812
vysoutěžila zakázku v ceně 922.020,-Kč vč.DPH a provedla ji v listopadu a prosinci 2017.

Rekonstrukce hospodářského objektu v Domě dětí (č.p. 499, Přeštice) – Středisko
volného času Slunečnice Přeštice p.o.
V roce 2017
byly započaty projekční práce pro následnou úpravu současného
hospodářského objektu, který slouží k chovu drobného hospodářského zvířectva a naprosto
nevyhovuje současným požadavkům. V roce 2018 bude PD dokončena s následným výběrem
možného zhotovitele prací v objemu cca 3,0 mil Kč.
Od prvopočátku město Přeštice konzultuje možnost přidělení dotace s místní skupinou MAS
Aktivios z.s.
Úpravy budou realizovány dle PD vypracované Ing. Irenou Potužákovou, autorizovanou
stavební inženýrkou, IČ.: 67891331.

Přeštice - Přestupní uzel

Záměrem projektu je za pomoci dotačních prostředků určených pro projekty ITI (
integrované územní investice) zrekonstruovat a posunout na vyšší úroveň přestupní uzel
vlakové a autobusové dopravy v Přešticích u vlakového nádraží.
V rámci projektu by mělo být zrekonstruováno stávající autobusové nádraží, zřízeno nové
parkoviště pro cca 70 osobních aut, zřízena nová plocha pro parkování jízdních kol a celkově
upraven prostor před nádražím, včetně přilehlých komunikací a veřejného osvětlení. V roce
2016 byla projektovou kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČ: 28057198 zhotovena
projektová dokumentace k územnímu řízení za cenu 169.400,- Kč vč. DPH.

Restaurace a minipivovar města Přeštice
Předmětem projektu byly stavební úpravy části prostor objektu č.p. 311, Přeštice, které
budou sloužit jako restaurace a minipivovar. V roce 2016 vypracovala architektonická
projektová kancelář Ing. Arch. Mastný projektovou dokumentaci této akce za cenu 415 030,Kč vč. DPH.
Dále byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavebních prací a dodávky
minipivovaru, interiéru a vybavení kuchyně. Jako zhotovitel stavebních prací zvítězila
společnost Mavilla s.r.o., IČ: 28465644 s cenou 13 799 615,- Kč vč. DPH.
Jako dodavatel minipivovaru společnost Joes garage brewery s.r.o., IČ: 29160596 s cenou
4 452 195,- Kč vč. DPH. Jako dodavatel interiéru společnost Interiéry Tesař TTK s.r.o. IČ.:
60827939 s cenou 1 928 997,- Kč, vč. DPH. Jako dodavatel kuchyňského vybavení Buona
Gastro s.r.o. IČ.: 01934317 s cenou 1 713 965,- Kč vč. DPH.
Stavební práce byly zahájeny dne 8.12.2016. Na akci byl vydán kolaudační souhlas dne
10.7.2017 s okamžitým nabytím právní moci a plný provoz restaurace byl započat dne
1.9.2017 slavnostním otevřením za účasti Mons.Tomáše Holuba, biskupa plzeňské
diecéze.Protokol o konečném převzetí díla byl podepsán dne 6.10.2017.
Výše vynaložených prostředků na celkovou rekonstrukci činí 20 914 038,53 Kč bez DPH ,
z toho náklady na zřízení pivovaru činí 3 762 925,- Kč bez DPH.

Rekonstrukce objektu Rybova č.p.287
V roce 2016 bylo rozhodnuto, po vyhodnocení sond nosných dřevěných prvků, že jejich stav
je natolik dobrý, že není třeba objekt bourat, ale je možno přistoupit k celkové rekonstrukce
výše uvedeného objektu. V souladu s tímto záměrem byla objednána studie budoucího
využití objektu. Studii zpracoval autorizovaný stavební technik Jiří Toman, IČ: 71793755.
V roce 2017 byla vypracována projektantem Jiřím Tomanem projektová dokumentace pro
stavební povolení a realizaci stavby v ceně 185.200,- Kč. V objektu budou zřízeny 3 bytové
jednotky a 4 provozovny.V roce 2018 proběhne otevřené výběrové řízení na dodavatele
stavby. Akce je schválena a uvedena v rozpočtu města na rok 2018 v celkové výši
14.000.000,- Kč.

Panelová cesta podél zahrádek Za řekou
Na zřízení zpevněné panelové cesty podél zahrádek, která bude ukončena u objektu KČT
loděnice, byly v prvním úseku o délce cca 285 m a šíři 3,0m použity panely vytěžené
z komunikace k zahrádkám – sjezd ze silnice III. třídy č.18210.
Cesta byla umístěna na parcelu č. KN 1951, která je druhem pozemku – ostatní plocha a
využitím – ostatní komunikace k této stavbě určena. Dílo zrealizovala společnost Silnice
Horšovský Týn a.s. Na první úsek bylo celkem vynaloženo 714.895,- Kč včetně DPH. Zbývá
ještě dobudovat cca 420 m panelové cesty.

Lávka nad jezem v Přešticích
Již delší dobu se město Přeštice snaží o alternativní propojení centra města s rekreační a
klidovou zónou za řekou Úhlavou. Z tohoto důvodu bylo vypracováno v roce 2017

společností PONTEX, spol. s r.o., za cenu 41 527,20 Kč vč. DPH, posouzení stavebního
záměru bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Úhlavu nad jezem.

Revitalizace sportovně – rekreačního areálu koupaliště Skočice, 1. etapa
Stavba „Úprava v areálu hřiště a koupaliště Skočice, 1.etapa“ se realizuje podle projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí „Revitalizace sportovně – rekreačního areálu
koupaliště Skočice“, kterou vypracovala krajinářská architektka Ing. Barbora Nosková.
V první etapě zhotovila firma Roman Novotný, IČ: 72223391, prodloužení místní slepé
komunikace přes travnatý povrch až ke koupališti, zhotovila parkovací plochu pro 14 kolmých
stání s nevyznačenými parkovacími stáními, provedla podkladní vrstvy běžecké dráhy
s obrubníky a doskočiště pro skok daleký, vše v ceně 604.264,62 Kč včetně DPH, vzešlé
z veřejné soutěže.

Aquapark Přeštice
V roce 2017 byla vypracována společností ŠUMAVAPLAN spol. s.r.o. dokumentace
k územnímu rozhodnutí na akci Aquapark Přeštice za cenu 419 719,96 Kč vč. DPH. V roce
2018 očekáváme vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a práce na vyšším stupni
PD.

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice
Cílem pořízení územní studie je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční
všeoborový přístup k řešení krajiny v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy
územního plánování.
Město Přeštice jako zadavatel vybralo ve výběrovém řízení dodavatele výše uvedené územní
studie, jejímž pořizovatelem je Městský úřad Přeštice – Odbor výstavby a územního
plánování. Dodavatelem je společnost UrbioProjekt Plzeň za celkovou cenu 1 185 800,- Kč vč.

DPH. 90% této částky bude hrazeno z dotace z IROPu – 9-té výzvy IROP – ÚZEMNÍ STUDIE.
V roce 2017 došlo k odevzdání a zaplacení I.etapy projektu.

Finanční odbor
Personální obsazení
V roce 2017 nedošlo ve finančním odboru k personálním změnám. Změny se však budou
týkat následujícího roku 2018. K 1. 12. 2017 podala slečna Klára Tolarová, pokladní a
pracovnice podatelny a výpravny, žádost o ukončení pracovního poměru k 31. 1. 2018. Paní
Marta Kůsová, pracovnice podatelny, výpravny a správy hřbitova, bude od 1. 3. 2018
přecházet na vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Přeštice.
Dne 20. 11. 2017 bylo proto vyhlášeno výběrové řízení na funkci referent (ka) odboru
finančního – pokladna s nástupem od 1. 2. 2018. Výběrového řízení se zúčastnilo 5
uchazeček. Na funkci pokladní byla vybrána slečna Petra Fornouzová a na funkci pracovnice
podatelny, výpravny a správy hřbitova paní Bc. Martina Jacková, DiS. Obě pracovnice
nastoupí do svých funkcí od 1. 2. 2018.

Legislativní změny
V průběhu celého roku zajišťoval finanční odbor vedení kompletní účetní, rozpočtové a
majetkové agendy včetně vedení 2 pokladen městského úřadu v ekonomickém systému
Radnice spol. VERA a vedení mzdové agendy v IS Perm spol. Kvasar. Celkem účetní
zpracovaly 3 157 přijatých faktur, 675 vydaných faktur, 8 552 dokladů v příjmových
pokladnách a 1 058 dokladů ve výdajových pokladnách.
Rozpočet na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Přeštice dne 15. 12. 2016,
usnesením č. B/21. V průběhu roku 2017 bylo provedeno celkem 29 rozpočtových opatření.

Rozpočet města Přeštice na rok 2017 po 29. rozpočtovém opatření
Příjmy
Daně

Schválená částka

Po úpravách

94 370 000,00

760 000,00

100 600 027,51
3 706 806,14
5 561 205,00
1 110 662,00

102 819 000,00

110 978 700,65

7 400 000,00

Místní poplatky

3 677 000,00

Správní poplatky

4 012 000,00

Ostatní daňové příjmy
Daňové příjmy celkem (tř. 1)

Ostatní nedaňové příjmy

24 660 276,00

7 737 984,35
10 401 684,58
674 045,50
1 583 890,00
50 000,00
27 380 031,92

Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)

43 940 776,00

47 827 636,35

Bytové hospodářství - nájemné
Nebytové hospodářství - nájemné

10 288 752,00

Pronájem pozemků, pachtovné

641 748,00

Lesní hospodářství

900 000,00

Splátky městem půjčených prostředků

50 000,00

Prodej bytů
Prodej pozemků
Ostatní kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)
Transfery ze státního rozpočtu

0,00

950 000,00
7 211 136,00
0,00

7 420 000,00

8 161 136,00

17 753 300,00

900 000,00
6 520 000,00

580 000,00

21 851 631,00
10 156,00
2 181 515,00
751 212,55

18 333 300,00

24 794 514,55

970 000,00

6 895 883,50

173 483 076,00

198 657 871,05

Transfery z fondů EU

0,00

Transfery z rozpočtu kraje

0,00

Ostatní transfery
Přijaté transfery celkem (tř. 4)

Příjmy vlastních fondů
Příjmy celkem

Schválená částka

Po úpravách

60 162 712,84
11 169 678,00
54 815 369,00

46 422 484,29
11 501 562,47
53 628 477,25

126 147 759,84

111 552 524,01

Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky
Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní
výd.
Běžné výdaje - dotace spolkům (program)
Běžné výdaje - ostatní organizace

16 945 000,00

17 415 000,00

4 630 000,00
2 500 000,00
0,00

4 684 354,28
2 434 078,00
70 750,00

Běžné výdaje - organizace celkem

24 075 000,00

24 604 182,28

Běžné výdaje - splátky úroků

270 000,00

69 534,23

Běžné výdaje celkem (tř. 5)

150 492 759,84

136 226 240,52

Kapitálové výdaje - město
Kapitálové výdaje - organizační složky
Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa
Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace
Kapitálové výdaje - ostatní organizace

39 883 801,58
3 035 000,00
928 000,00
1 660 000,00
1 700 000,00

30 929 797,60
3 268 110,00
361 368,00
514 082,44
1 700 000,00

Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)

47 206 801,58

36 773 358,04

970 000,00

6 895 883,50

Výdaje celkem

198 669 561,42

179 895 482,06

Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)

-25 186 485,42

18 762 388,99

Schválená částka

Po úpravách

-1 967 208,00

-542 256,00

-1 967 208,00
-896 000,00
-800 000,00
-1 586 400,00
-542 256,00

Splátky úvěrů celkem

-5 791 864,00

-5 791 864,00

Přijaté úvěry

11 500 000,00

3 000 000,00

5 708 136,00

-2 791 864,00

Výdaje

Běžné výdaje - město
Běžné výdaje - organizační složky
Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa
Běžné výdaje celkem

Převody vlastním fondům

Financování
KB - VHI (Čistá Berounka)
ČSOB - Městský park - II. etapa

-896 000,00

ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465

-800 000,00

ČS - refinancování rekonstrukce ČOV
KB - investiční akce Rybova 287, Hlávkova 22

Financování celkem (tř. 8)

-1 586 400,00

Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)

-19 478 349,42

15 970 524,99

V listopadu byly zahájeny přípravy na roční účetní závěrku. Byla zpracována vnitřní směrnice
č. 13/2017 k provedení roční účetní závěrky, ve které byl zpracován časový harmonogram
účetní závěrky za rok 2017. Tato směrnice byla vydána tajemníkem města Přeštice dne 13.
11. 2017. Souběžně začala probíhat příprava plánu inventur města Přeštice za rok 2017.
Fyzická inventura dlouhodobého majetku v členění podle druhu majetku (hmotný a
nehmotný dlouhodobý majetek, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný
hmotný majetek evidovaný v podrozvahové evidenci) a OE byla provedena k 31. 12. 2017.
Plán inventur v roce 2017 (vnitřní směrnice č. 14/2017) byl schválen starostou města Přeštice
dne 13. 11. 2017.

Hospodářský odbor
V roce 2017 zrealizoval hospodářský odbor (HO) kromě běžných provozních záležitostí,
plánovaných i neplánovaných (havarijních) oprav také například tyto akce:
1) Vybudování nového oplocení kolem dětského hřiště v Žerovicích
Náklady: 65.000,- Kč
Prováděcí firma: Karel Kokoška; Přeštice; IČ: 641 97 557
2) Výměnu rozvodů topení a radiátorů v ZŠ a MŠ Skočice
Náklady: 1.200.000,- Kč
Výherce soutěže: MAVILLA s.r.o.; Praha; IČ: 284 65 644

3) Kompletní opravu sociálního zařízení v prostoru baru Krijcos
na adrese Masarykovo nám. 311, Přeštice.
Náklady: 211.000,- Kč

Výherce poptávky: Jan Baumruk; Dnešice; IČ: 736 93 693

4) Kompletní opravu hlavního vstupu (včetně nových dveří) do objektu ZUŠ
na adrese Poděbradova 1027, Přeštice.
Náklady: 120.000,- Kč
Prováděcí firma: DV BETON s.r.o.; Plzeň; IČ: 252 30 085

5) Nákup pracovní elektro tříkolky pro potřeby města (hospodářského odboru)
Náklady: 59.835,- Kč (39.835,- Kč město Přeštice + 20.000,- Kč dotace od SFŽP ČR)
Dodavatel/prodávající: Benycargo s.r.o.; Praha; IČ: 044 21 795

6) ČOV - obnova odvodňovacího zařízení kalů
Náklady: 3.700.000,- Kč
Výherce soutěže: K&K TECHNOLOGY a.s.; Klatovy; IČ: 648 33 186

7) Restaurování movité kulturní památky – hlavního oltáře z mobiliáře
kostela sv. Ambrože na Vícově
Náklady: 377.200,- Kč (177.200,- Kč město Přeštice + 200.000,- Kč příspěvek Ministerstva
kultury – program PRMKP 2017)
Prováděcí firma: MgA. Helena Jahodová (Štěrbová); Kozojedy; IČ: 741 52 831

8) Výmalby prostor x-krát v městských nemovitostech
Např.: Společné prostory na adrese Masarykovo nám. 104, Přeštice; Společné prostory na
adrese Sedláčkova 553, Přeštice; Vestibul na adrese Masarykovo nám. 107, Přeštice; atd.

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

V roce 2017 poskytl orgán sociálně-právní ochrany dětí v rodinné oblasti pomoc 320
rodinám, zde provedl celkem 514 sociálních šetření a ve 136 případech byl ustanoven
opatrovníkem nezletilých u soudních jednání, kterých se zúčastnil v 94 případech.
Kurátorka pro mládež pracovala za rok s 28 klienty, u kterých pokračoval trend loňského
roku, kdy bylo nejvíce dětí řešeno pro poruchy chování, novinkou tohoto roku bylo páchání
přestupků a trestné činnosti v oblasti internetu a sociálních sítí. Stejně jako v předchozích
letech se pracovnice v roce 2017 zúčastnily policejní akce, která se zaměřovala na podávání
alkoholu osobám mladších 18 let, opětovně tato akce potvrdila ustupování problematiky
týkající se užívání alkoholu nezletilých osob.
Ve 4 případech byla využita pohotovostní služba IZS mimo pracovní dobu. Jedné matce
s dcerou bylo poskytnuto azylové ubytování. Pracovnice sociálně právní ochrany dětí se
během roku zúčastnily 4 supervizních setkání s Mgr. Viktorem Vanžurou, tato setkání
poskytují především podporu při řešení obtížných kauz.
V rámci pěstounské péče bylo spolupracováno s 12 rodinami, které měly s MěÚ Přeštice
sepsané dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci těchto dohod se pěstouni povinně
vzdělávali v těchto oblastech: děti a sexualita, psychohygiena – prevence syndromu vyhoření
a první pomoc. Na plnění dohod dostává odbor od Úřadu práce státní příspěvek, který plně
pokrývá potřeby pěstounů.
Zaměstnanci Úřadu práce provedli kontrolu ohledně hospodaření s příspěvkem, při které
neměli žádné výhrady.
Pracoviště sociálně právní ochrany dětí dle zákona pracuje dle standardů kvality, které má
zpracovány přímo na potřeby rodin, které potřebují ze strany pracovníků pomoc a podporu
v nelehkých životních situací. V roce 2017 proběhla jejich kontrola ze strany krajského úřadu,
která se mimo jiné zaměřila i na samotný výkon sociálně-právní ochrany dětí.
Pracovnice úseku sociálních služeb pracovaly s 206 osobami, práce spočívala především
v poradenství ohledně výběru vhodného sociálního zařízení, dluhové problematiky, řešení
bytové situace. Dále bylo vydáno 88 dodatkových označení do vozů pro osoby se zdravotním
postižením.
V průběhu roku se vrátilo z výkonu trestu 14 osob, kterým se pracovnice snažily pomoci najít
ubytování, shánět práci a zmapovat dluhovou problematiku klientů. Sociální práce je
prostřednictvím systému (JIS) sdílena s Úřadem práce.

Mimo výše uvedené sociální pracovnice vykonávaly práci veřejného opatrovníka u 7 osob,
které mají trvalé bydliště na území města Přeštice.
Personálně tvořilo v roce 2017 odbor sociálních věcí a zdravotnictví sedm pracovnic včetně
vedoucí odboru.
Stejně jako v předešlých letech pracovala v ulicích města Přeštice nezisková organizace Ulice

– Agentura sociální práce, o. s., která vykonává výměnný injekční program pro uživatele
návykových látek, provádí testy na HIV / AIDS, syfilis, žloutenky B a C, provádí sociální
poradenství, tyto služby jsou poskytovány klientům zdarma a anonymně.
I nadále je pokračováno ve spolupráci s Nemocnicí ve Stodě, se kterou je uzavřena smlouva
na krizové lůžko pro děti, které se ocitnou ve stavu nedostatku řádné péče. Toto lůžko je
určeno k překlenutí dvaceti čtyřhodinové lhůty, do doby než rozhodne soud o předběžném
opatření o umístění dítěte do zařízení nebo do péče jiné osoby.

Odbor správní a dopravní
Odbor správní a dopravní zajišťuje pro občany výkon státní správy v těchto
činnostech:
Evidence řidičů
- ve správním obvodu v roce 2017 bylo registrováno 20820 řidičů.
Celkem bylo vydáno 2213 nových řidičských průkazů, 66 mezinárodních řidičských průkazů
podle „Ženevské úmluvy“, 21 mezinárodních řidičských průkazů podle „Vídeňské úmluvy“.
1112 řidičů je držitelemosvědčení profesní způsobilosti řidičů.
Bylo provedeno 398 výpisů z evidenčních karet řidičů, vydáno 118 ks karet do digitálních
tachografů vozidel, 11 karet vozidla, celkově byly reklamovány 3 karty do digitálního
tachografu. V důsledku pozbytí zdravotní způsobilosti bylo odňato nebo podmíněno 30
řidičských oprávnění a 4 řidičská oprávnění bylavrácena.V souvislosti s výše uvedenou
agendou bylo na správních poplatcích vybráno 196.810,00 Kč.
Na úseku bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem ze strany řidičů
bylo v roce 2017 16 řidiči dosaženo 12 bodů, v celém ORP má v současné době dosaženo 12
bodů 79 (ne) řidičů. V roce 2017 nebylo vedeno řízení o námitkách v bodovém hodnocení
řidiče.
V souvislosti s porušením zákona bylo ve 26 případech vydáno rozhodnutí o zadržení
řidičského průkazu a v 58 případech byl řidičský průkaz vrácen po ukončení trestu zákazu
řízení motorových vozidel.

Autoškoly
- ve správním obvodu v roce 2017 bylo v našem správním obvodu činných 8 autoškol, bylo
vyzkoušeno 676 žadatelů o získání řidičského oprávnění, z toho 103 cizinců s tlumočníkem.
Z celkového počtu žadatelů o získání řidičského oprávnění na poprvé neprospělo 135

žadatelů, cekem z důvodů opakovaných opravných zkoušek neprospělo 163 uchazečů,
přezkoušeno z odborné způsobilosti bylo 54 žadatelů z toho neprospělo 15 uchazečů, dále
bylo vyzkoušeno 50 žadatelů o profesní způsobilost, rozhodnutím byly provedeny změny
údajů v 6 autoškolách, ve 3 autoškolách byly provedeny kontroly.
Vybrány byly poplatky ve výši 581.000,00 Kč.

Přestupky na úseku provozu motorových vozidel- BESIP
– v roce 2017 došlo na úřad k projednání 1800 přestupků porušení pravidel silničního
provozu, z toho na úseku tunelu Valík dálnice D5 (překročení povolené rychlosti) bylo
evidováno 1422 přestupků.
Z tohoto počtu na základě výzvy k uhrazení určené částky (dle výše překročení rychlosti
částka 500,00 Kč nebo 1000,00 Kč), byla tato uhrazena v 1042 případech, což činí 810 000,00
Kč, správní řízení bylo vedeno ve 20 případech, odloženo ve 4 případech a 356 věcí
převedeno do roku 2018.
Ostatních přestupků na úseku BESIP bylo v roce 2017 evidováno celkem 378. Z toho počtu
bylo řešeno 36 dopravních nehod, parkování a stání v 67 případech. Odloženo bylo 25
případů oznámení, zastaveny 3 případy a 3 případy byly postoupeny. Zákaz řízení
motorových vozidel byl uložen ve 20 případech.
Uložením pokuty bylo vyřešeno 199 přestupků (příkazem na místě, rozhodnutím v příkazním
řízení či rozhodnutím). Do roku 2018 bylo převedeno 53 přestupků.

Přestupky na úsekuvnitřní správy
– v roce 2017 došlo na úřad k projednání 352 přestupků na úseku vnitřního pořádku tj.
přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, přestupky proti
veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku a dále
přestupky dle jiných zákonů. Z toho počtu ve správním řízení projednáno 14(2x zastaveno).
Příkazem řešeno 68, příkazem na místě (pokuta)19, odloženo 171 a postoupeno 8 případů.
Pokutou vyřešeno 72 přestupků (příkaz a rozhodnutí) a napomenutím 8. Odvolání proti
rozhodnutí 5(z toho 3x rozhodnutí potvrzeno, 1x nové projednání a 1x dosud řešeno KÚ PK),
Do roku 2018 se převádí 79 přestupků.
V roce 2017 na tomto úseku uložena pokuty ve výši 59.900,00 Kč.

V rámci přestupkového řízení jsou zdejším správním orgánem řešeny i přestupky na základě
veřejnoprávních smluv s obcemi správního obvodu a to OÚ Bolkov, OÚ Borovy, OÚ Buková,
OÚ Čižice, OÚ Dolce, OÚ Dolní Lukavice, OÚ Horní Lukavice, OÚ Horšice, OÚ Chlumčany, OÚ
Kbel, OÚ Lužany, OÚ Merklín, OÚ Nezdice, OÚ Oplot, OÚ Otěšice, OÚ Ptenín, OÚ Příchovice,
OÚ Radkovice, OÚ Roupov, OÚ Řenče, OÚ Skašov, OÚ Soběkury, OÚ Týniště, OÚ Vlčí.

Silniční správní úřad
- bylo v roce 2017 vydáno 11 stavebních povolení na speciální silniční stavby, 3 rozhodnutí o
předčasném užívání stavby, 10kolaudačních souhlasů na tyto stavby, 1 rozhodnutí změna
stavby a 14 sdělení k ohlášení provedení stavebních úprav na komunikacích.
Dále bylo vydáno 79 rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice, 17 rozhodnutí na uzavírky
silnic, 15 rozhodnutí na připojení nemovitostí ke stávajícím silnicím, 72 stanovení přechodné
a místní úpravy na pozemních komunikacích (dopravních značení), 172 vyjádření –
stanovisek k projektovým dokumentacím, uděleny výjimky a to 3 x z ochranného silničního
pásma.
V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 122 800,- Kč.
V rámci silničního správního úřadu je dozorováno 73 km silnic II. třídy, 115 km silnic III. třídy
a více jak 30 km místních komunikací. Na těchto komunikacích bylo provedeno 14
průběžných kontrol stavu komunikací a zasláno 14 statistických hlášení.
Během roku byla poskytována soustavná metodická pomoc obecním úřadům v rámci
správního obvodu.

Taxislužba
– v roce 2017 bylo ve správním obvodě registrováno 10 provozovatelů taxislužby, 12 držitelů
průkazu řidiče taxislužby, evidováno 10 vozidel taxislužby, v roce 2017 bylo z evidence
vozidel taxislužby vyřazeno 0 vozidel a následně 1 vozidlo zařazeno.
V souvislosti se zařazením vozidla do evidence vozidel taxislužby byl vydán 1 výpisy
z evidence vozidel taxislužby, v souvislosti se zařazením nového taxametru do vozidla
taxislužby byl vydán 1 výpis z evidence vozidel taxislužby, kdy za uvedené úkony bylo na
správních poplatcích vybráno 100,00 Kč

Evidence motorových vozidel
– v roce 2017 bylo ve správním obvodě registrováno 21141 provozovaných vozidel, 818
dočasně vyřazených vozidel, 134 odcizených vozidel, 189 odhlášených vozidel, 549 trvale
vyvezených do zahraničí, došlo k zániku u 11050 vozidel.
Schválení technické způsobilosti jednotlivých vozidel v rámci - stavby: 0, přestavby: 0,
obnovy VIN: 47. V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích
vybráno 2 445 500,00 Kč, na úseku tzv. ekologických poplatků bylo vybráno
912 000,00 Kč (příjem Ministerstva životního prostředí ČR).

Odbor školství, kultury a památkové péče

Následující agendy odboru vykonává celkem 8 pracovnic včetně vedoucí odboru.

Výkon státní správy na úseku školství

OŠVVPP měl v roce 2017 ve správě 19 školských právních subjektů. Celkově se jedná o 58
součástí, z toho 13 MŠ, 9 ZŠ, 15 školních jídelen a 3 výdejny, 9 školních družin, DDM, ZUŠ a 7
odloučených pracovišť (1.stupeň ZŠ Merklín, 1.stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, školní
družina ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, jedna třída MŠ Štěnovice a jedna třída MŠ Merklín). Ke
konci kalendářního roku se změnil název Domu dětí a mládeže Přeštice, okres Plzeň-jih na
Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace (od 6.10.2017).
Vedoucí odboru na začátku roku 2017 zpracovala a předložila Odboru školství, mládeže a
sportu (OŠMS) Krajského úřadu Plzeňského kraje návrhy rozpisů rozpočtů finančních
prostředků státního rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení obvodu, za rok 2017 bylo
rozděleno na 320,406 pracovních úvazků téměř 139 075 000 Kč na přímé výdaje ze státního
rozpočtu. V září vedoucí odboru vypracovala návrhy na doplnění státních financí v souvislosti
s novým školním rokem.
Čtvrtletně odbor přebírá od škol a školských zařízení výkazy o platech, které zpracovává,
komentuje a předává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V průběhu školního
roku, zejména však po jeho zahájení, shromažďuje opět pro MŠMT různé druhy statistických
výkazů, mimořádné sběry dat apod., zpracovává je, provádí jejich kontrolu, komentuje a
zajišťuje opravy chybných údajů ve spolupráci se školami a školskými zařízeními. Jedná se
zejména o školní matriky, výkaz o MŠ, výkaz o školní jídelně, výkaz o školní družině, výkaz o
ředitelství škol, výkaz o základní umělecké škole, výkaz o středisku volného času, výkaz o
zahájení povinné školní docházky ap. V souvislosti se zaváděním nového systému
podpůrných opatření již od září 2016 školám přibyly další 2 výkazy a značně narostla v oblasti
inkluze administrativa, jak školám, tak i agendě našeho odboru.
V souladu se zákony zabezpečoval odbor v samostatné působnosti některé povinnosti obce
v oblasti výchovy a vzdělávání, zpracovával a předkládal RM např. návrhy na platy ředitelů
škol a školských zařízení, jejich odměny, příplatky za vedení a na další platové náležitosti
vyplývající ze zákonů, žádosti o uzavření MŠ, žádosti o výjimky z počtu dětí v MŠ ap.
Vedoucí odboru svolávala porady ředitelů škol a školských zařízení ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností, připravovala podklady pro jednání, prováděla metodickou činnost,
organizovala metodická pracovní setkání ředitelů mateřských škol, připravovala podklady
pro finanční odbor pro vyúčtování neinvestičních výdajů obcím, jejichž žáci navštěvovali
školní družinu nebo školní jídelnu ve školách zřízených městem Přeštice.
Změny na místech ředitelů škol:
Již v prosinci roku 2016 se vzdala funkce ředitelka Domu dětí a mládeže Přeštice, okres
Plzeň-jih paní Blanka Zezulová. Rada města Přeštice vyhlásila konkurz, jehož výsledek byl
znám v únoru roku 2017. Nová ředitelka Mgr. Jana Prokešová nastoupila od května.
Komplikovaná situace nastala v Základní škole a mateřské škole Řenče, okres Plzeň-jih,
přísp.organizace, kde od srpna 2014 je zastupující ředitelka za mateřskou dovolenou na dobu
do prosince 2017 – Mgr. Hana Černíková, která ale od září přestoupila jako ředitelka na školu
v obci Úterý. Proto obec do návratu Mgr. Burdové z mateřské dovolené pověřila vedením
školy vedoucí učitelku MŠ Bc. Pavlu Hřebcovou. Bohužel Mgr. Burdová oznámila v prosinci,

že již do školství nenastoupí a obec bude proto vyhlašovat v roce 2018 konkurz.
V MŠ Chlumčany odešla ředitelka Štěpánka Haníková na jinou MŠ a na její ředitelské místo
musela obec vyhlašovat konkurz dokonce opakovaně, protože se na 1.pokus přihlásila jen
kandidátka nesplňující zákonné požadavky. Napodruhé se přihlásila učitelka této MŠ Bc.
Čubrová, která konkurzní řízení vyhrála.
Personálně napjatá situace je také v Dolní Lukavici, kde od května je dlouhodobě nemocná
ředitelka Mgr. Kvíderová. Zřizovateli se podařilo přemluvit učitelku školy Mgr. Šperlovou, aby
zastupovala, ale je tím neobsazeno 1 učitelské místo. Nakonec jen na půl roku nastoupila
učitelka, která se nechce věnovat do budoucna učitelství na malotřídní škole.
Celá situace dokládá, jak problematický je nedostatek nejen zájemců o ředitelské posty, ale
zejména všichni ředitelé jednohlasně uvádějí hrozivý nedostatek hlavně učitelů 1.stupně,
především na malotřídních školách, ale již také na úplných, a dále nedostatek učitelek MŠ!

Přehled škol a jména ředitelů v roce 2017
MŠ Borovy, př.org.
ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, okres PJ, př.org.

Zuzana Mastná
Mgr. Ivana Kvíderová, od září zastupuje
dlouhodobě nemocnou řed. Mgr. Radka
Šperlová
ZŠ a MŠ Horšice, okres PJ, př.org.
Mgr. Pavla Nohavcová
ZŠ Chlumčany, okres PJ
Mgr. Irena Rampichová
MŠ Chlumčany, okres PJ
Bc. Jana Čubrová
ZŠ a MŠ Lužany, okres PJ, př.org.
Mgr. Jana Sedláčková
ZŠ Merklín, okres PJ
PaedDr. Jaroslava Pěsničáková
MŠ Merklín, okres PJ
Ing. Michaela Štibraná
MŠ Oplot, okres PJ, př.org.
Hana Skalová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
Mgr. Petr Fornouz
MŠ Přeštice, Dukelská 959, okres PJ
Jitka Erbenová
MŠ Přeštice, Gagarinova 202, okres PJ
Jitka Erbenová (pouze shoda jmen)
ZŠ a MŠ Skočice, okres PJ, př.org,
Mgr. Jaroslava Zadražilová
ZUŠ Přeštice, okres PJ
Bc. Miroslav Vacek
DDM Přeštice, okres PJ
Blanka Zezulová
Nově od 6.10. Středisko volného času Slunečnice od 1.května Mgr. Jana Prokešová
Přeštice, příspěvková organizace
MŠ Příchovice, okres PJ
Jana Milasová
ZŠ a MŠ Řenče, okres PJ, př.org.
Mgr. Radka Černíková, od září Bc. Pavla
Hřebcová pověřena vedením do doby nástupu
nového ředitele z konkurzu
ZŠ Štěnovice, okres PJ
Mgr. Petr Liška
MŠ Štěnovice, okres PJ
Mgr. Jitka Adamová

Základní školy úplné (1. – 9. ročník):
ZŠ Chlumčany, okres PJ – 208 žáků
ZŠ Merklín, okres PJ – 194 žáků
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice – 954 žáků
ZŠ Štěnovice, okres PJ – 421 žáků

Základní školy neúplné (1. – 5. ročník):
ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, okres PJ, přísp.org. – 75 žáků v ZŠ, 47 dětí v MŠ
ZŠ a MŠ Horšice, okres PJ, přísp.org. – 34 žáků v ZŠ, 23 dětí v MŠ
ZŠ a MŠ Lužany, okres PJ, přísp.org. – 22 žáků v ZŠ, 15 dětí v MŠ
ZŠ a MŠ Skočice, okres PJ, přísp.org. – 32 žáků v ZŠ, 19 dětí v MŠ
ZŠ a MŠ Řenče, okres PJ, přísp.org. – 46 žáků v ZŠ, 28 dětí v MŠ
Mateřské školy samostatné:
MŠ Borovy, okres PJ – 28 dětí
MŠ Chlumčany, okres PJ – 75 dětí
MŠ Merklín, okres PJ – 79 dětí
MŠ Oplot, okres PJ – 14 dětí
MŠ Přeštice, Dukelská 959, okres PJ – 168 dětí
MŠ Přeštice, Gagarinova 202, okres PJ – 83 dětí
MŠ Příchovice, okres PJ – 28 dětí
MŠ Štěnovice, okres PJ – 130 dětí
Celkem je v ORP 1 981 žák v ZŠ a 737 dětí v MŠ.
Kapacita je dostatečná. Zajímavostí je, že škola v Lužanech neotevřela v září 1.třídu, k zápisu
se nikdo nedostavil, všech 6 dětí se dostavilo k zápisu do Přeštic. Škola funguje na výjimku
zřizovatele.
Vedoucí odboru je členkou Komise OSPOD a Komise státní památkové péče.
Dále pokračovala spolupráce s organizačními složkami města patřícími metodicky pod odbor
– Domem historie Přešticka a Městskou knihovnou Přeštice.
Také v roce 2017 pokračovaly práce a akce v souvislosti s Místním akčním plánem pro
školství zpracovávaný Místní akční skupinou Aktivios z.s. Na tvorbě a zejména aktualizaci
dokumentu pro ORP Přeštice se podílí jak ředitelé škol, tak vedoucí odboru i starosta města
Mgr. Karel Naxera.

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů
V roce 2017 požádalo o vydání občanských průkazů (dále jen OP) 3142 občanů.
Z tohoto počtu žádalo o vydání OP 223 občanů, kteří mají trvalý pobyt mimo náš správní
obvod. Celkem bylo vydáno 3269OP se strojově čitelnou zónou. Z uvedeného počtu bylo
vydáno443 prvních OP. Z důvodu skončení platnosti OP uplynutím vyznačené doby platnosti
bylo vydáno 1675 OP, z důvodu změny bydliště 544 OP, z důvodu změny rodinného stavu
297 OP, z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 206 OP.
Dále bylo vyhotoveno 84 OP bez čitelné zóny. V souvislosti s činností na tomto úseku byly
uloženy pokuty v celkové výši 12.900 Kč. Jednalo se zejména o pozdní hlášení ztrát OP a
pozdní výměny OP. Na správních poplatcích bylo vybráno celkem 51.900 Kč.
Ze zdravotních důvodů bylo v 11případech provedeno podání i předání OP v místě bydliště a
dalších 13 klientů rovněž ze zdravotních důvodů využilo možnost převzít doklad v domácím
prostředí. (tz. OFFLINE podání i předání).

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů
V květnu 2017 byl na úseku osobních dokladů zprovozněn nový vyvolávací a rezervační
systém od firmy TETRONIK v.d., který mimo jiné umožňuje i on-line objednávání klientů na
přepážky na webových stránkách města. Elektronické rezervace do konce roku využilo
celkem 1 363 klientů (577 žadatelů o občanský průkaz, 536 žadatelů o cestovní pas
a 250 občanů, kteří již vyzvedávali hotový doklad).
V roce 2017 bylo podáno 1 566 žádostí o vydání cestovních dokladů (zatím nejvyšší počet od
r. 2006, kdy se začaly vydávat biometrické pasy) a bylo předáno 1 562 cestovních dokladů,
z toho 50 cestovních dokladů vydaných ve zkrácené lhůtě, tzv. pas blesk.
Na naše pracoviště se dostavilo 108 žadatelů, kteří nemají trvalý pobyt v našem správním
obvodu. Bylo evidováno 118 ztrát či odcizení cestovních dokladů, 56 dokladů bylo vyměněno
z důvodu změny podoby, skartováno 1 375 neplatných cestovních dokladů, řešeno 8
přestupků na úseku cestovních dokladů, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši
1 200,- Kč.
V souvislosti s výše uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 729 900,- Kč.

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
K 31.12.2017 bylo v rámci Města Přeštice evidováno celkem 6614 občanů ČR, z toho 394
občanů ve Skočicích, 237 občanů v Žerovicích a 117 občanů na Zastávce.
V roce 2017 bylo podáno 203 žádosti o změnu trvalého pobytu a bylo vydáno 43 výpisy
z agendového informačního systému evidence obyvatel. Dále zde bylo provedeno 43 správní
řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu a byly zavedeny 3 adresy pro
doručování. V souvislosti s uvedenou agendou bylo na správních poplatcích vybráno 13900,Kč. Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo vydáno 46 voličských průkazů.

Statistika výkonů za úsek matriky
Vydané prvopisy matričních dokladů
Rodné listy
Oddací listy
Úmrtní listy
Vydané druhopisy matričních dokladů

122
1
86
35
24

Rodné listy

6
Oddací listy
Úmrtní listy
Pro úřední potřebu

12
6
4

Doslovný výpis z MK + nahlédnutí do MK
18
Doslovný výpis pro úřední potřebu
17
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
v souvislosti se zápisem do ZM Brno
2
Dodatečné zápisy do MK – rozvody
ostatní
Postoupení žádostí o druhopisy MD
příslušným matrikám

27
12
34

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti 65
k narozenému dítěti
1

Svatby 86
V obřadní síni v oddávací den
Jiný den
Na jiném vhodném místě
V jiný den + na jiném místě
Před nematričním úřadě na určeném místě
Církevní
Z toho
s cizincem
Před nematričním úřadem na jiném místě
Vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství
Osvědčení k uzavření církevního sňatku
Prominutí předložení vysvědčení o právní
způsobilosti
Žádost o vydání nového RL po sňatku rodičů

Změna jména a příjmení
Po rozvodu po zákonné lhůtě
Zápis příjmení v jazyce národnostní menšiny
Změna příjmení
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru
Zvláštní matrika Brno
Žádost o zápis narození

23
18
17
13
10
5
4
2
4
5
3
19

5
1
4
14

2

Žádost o zápis manželství

Žádost o výpis z Czech POINTu
Rejstřík trestů
„vnitřní“
OR
KN
DS
Zprostředkovaná identifikace

5

74
28
22
2
8
3
11

Vidimace a legalizace
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
(vidimace)
Ověřování pravosti podpisu (legalizace)
Zkoušky úředníků OÚ

297
640
3

Kontrolní činnost vedení matričních knih a
sbírek listin u matričních úřadů ve správním obvodu
Merklín
1 den
Štěnovice
2 dny

Zaslání MD k opravě
Vyžádání doslovného výpisů pro úřední potřeb

8
2

Celkově bylo za tyto úkony vybráno 106.210 Kč.

Z ostatních činností matriky bez správních poplatků:
Vítání občánků, zlaté aj. svatby, rozesílání blahopřání k životním výročím.
Zasílání statistických hlášení ČSÚ v intervalu 1x měsíčně.
Plnění oznamovací povinnosti při vydávání matričních dokladů a rozhodnutí ve správním
řízení - evidence obyvatel, příslušný matriční úřad, KÚ, ČSSZ Praha, VZP Plzeň-jih, Okresní
soud Plzeň-jih, vojenská správa.
Zakládání dodatečných záznamů do sbírek listin pro matriční úřady ve správním obvodu.

Kontrolní činnost vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve správním
obvodu (Merklín 1 den, Štěnovice 2 dny).
Proškolování zaměstnanců obecních úřadů ORP k provádění legalizace a vidimace listin.
Do konce února uzavření sbírek listin a jejich odevzdání na KÚ PK.
Zasílání příspěvků do Přeštických novin v intervalu 1x měsíčně.

Přehled uskutečněných svatebních obřadů za rok 2017
Za rok 2017 bylo uzavřeno celkem 86 sňatků, což je nejvíce od roku 2003, kdy se stal
Městský úřad Přeštice tzv. obcí 3. typu.
Oddávalo se tradičně v přeštické obřadní síni /40/, ale tentokrát převládalo uzavírání
manželství „na jiném vhodném místě“ /41/, nejvíce sňatků bylo uzavřeno v Příchovicích
/23/. Manželství bylo také uzavřeno před zástupci církve římskokatolické /3/, evangelické
církve metodistické /1/ a českobratrské církve evangelické /1/. Oddávali také starostové
menších obecních úřadů, které nejsou matričními úřady, kdy musí být splněna podmínka, že
místo uzavření manželství musí být v katastrálním území té dané obce a jeden ze snoubenců
tam má trvalý pobyt. Nejvíce manželství bylo uzavřeno před starostkou obecního úřadu
Příchovice /8/, dále se oddávalo v Borovech /2/, Dolcích /1/ a Lužanech /1/.
Manželství u nás uzavřelo i několik cizinců: Slovensko /1/, Ukrajina /2/ a Německo /1/.
Nejvíce obřadů připadlo na 9. září, kdy jich bylo uzavřeno 7. Oddávalo se i v měsíci květnu
/5/. Přibývá užívání mužského tvaru příjmení u žen a také užívání zdvojeného příjmení u žen,
přičemž 1. příjmení je po manželovi v mužském tvaru a 2. je připojované dosavadní příjmení
ženy.
Zde uvádíme přehled všech sňatků:
Přeštice
40 x
1x
1x
1x
1x
3x
1x
1x

obřadní síň
areál střelnice
areál Kynologického klubu
kavárna „ U Baxů“
farní sbor ČCE
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel sv. Ambrože
byt

Borovy
1 xzahrada u rodinného domu
1 x Kaple Narození Panny Marie
Lužany
6 x zámecká kaple
1 x zámecká zahrada
1 x zasedací místnost OÚ
Příchovice

14 xsamota „Březník“
7 x zámek
1 x zasedací místnost OÚ
1 x zřícenina hradu Skála
Dolce
1 x zasedací místnost OÚ
Řenče
1 x park u kostela sv. Cyrila a Metoděje
Týniště
2 x zahrada před hospodou

• narození
Za rok 2017 se narodilo celkem 75 dětí: Přeštice 66
Skočice 4
Zastávka 1
Žerovice 4

• úmrtí
Za rok 2017 zemřelo celkem 70 občanů: Přeštice 62
Skočice 4
Zastávka 2

Výkon státní správy na úseku památkové péče
K 1. lednu 2017 bylo na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice
evidováno celkem 75 nemovitých kulturních památek.
V průběhu roku se mezi tyto památky zařadila nově prohlášená nemovitá kulturní památka
věžový vodojem v obci Chlumčany a v Přešticích – místní části Vícov byl za kulturní památku
nově prohlášen židovský hřbitov s ohradní zdí, 47 náhrobky a domem hrobníka čp. 161.
V Přešticích je nyní největší koncentrace kulturních památek (celkem 13 kulturních památek,
z toho jedna se statutem národní kulturní památky), 6 kulturních památek je v obci Merklín,
dalších 5 v Borovech, Dolní Lukavici a Štěnovicích. V katastru obce Nezdice nad Úhlavou se
nachází 4 nemovité kulturní památky.
V rámci komplexní pozemkové úpravy v obcích Předenice a Nebílovy, došlo ke směně
pozemků, v důsledku čehož do katastru obce Nebílovy přibyla kulturní památka sloup se
sousoším Nejsvětější Trojice s výklenkovou kaplí, která byla dříve evidována v rámci katastru
obce Předenice. V obci Nebílovy jsou v současné době soustředěny celkem 4 nemovité

kulturní památky, v obcích Kbel, Příchovice, Roupov, Ptenín a Soběkury je po 3 památkových
objektech. V Horšicích, Chlumčanech, Lužanech a Řenčích se nachází 2 kulturní památky a
v obcích Buková, Čižice, Horušany, Libákovice, Netunice, Oplot, Radkovice, Skočice, Újezd u
Horšic, Útušice, Vlčí a Zálesí je vždy jedna kulturní památka. Na konci roku 2017 bylo ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice evidováno celkem 77 nemovitých
kulturních památek.
K plánované obnově kulturních památek bylo v roce 2017 vydáno celkem 28 rozhodnutí
nebo závazných stanovisek, z nichž 26 bylo vydáno ke stavební obnově nebo jiným opravám
či úpravám nemovitých kulturních památek, 2 rozhodnutí byla vydána k zajištění
restaurátorské obnovy movitých kulturních památek, konkrétně se jednalo o restaurování
movitých kulturních památek v interiéru kostela Nanebevzetí P.Marie v Přešticích a o 2
obrazy dlouhodobě vystavované na zámku Nebílovy.
Z celkového památkově chráněného fondu nemovitých kulturních památek na Přešticku jsou
čtyři objekty aktuálně zařazeny mezi ohrožené nemovité kulturní památky České republiky.
Jde o sýpku v Merklíně, o tvrze v obcích Netunice a Řenče a o zámecký areál v Dolní Lukavici.
Koncem roku došlo v tomto zámeckém areálu k další havárii na přilehlých hospodářských
budovách.
Během provádění oprav na památkově chráněných objektech byl po celý rok za účasti
pracovníků NPÚ ÚOP v Plzni vykonáván naším odborem státní stavební dozor. V jarních
měsících pokračovala 2. etapou rozsáhlá obnova interiéru schodiště a arkádové lodžie zadní
budovy zámku v Nebílovech. Během této fáze oprav bylo obnoveno hlavní schodiště pro
vstup do zadní budovy zámku, opravena podlaha v celém prostoru lodžie, osazeny arkádové
žaluzie, opraveno kamenné ostění topných otvorů, obnovena balustrádová zídka a
provedena celková výmalba tohoto prostoru.
V soutěži „Památka Plzeňského kraje 2017“ o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní
památky byly tyto opravy na zámku Nebílovy oceněny druhým místem. V souvislosti
s celkovou rehabilitací systému odvodnění zámku Josefa Hlávky v Lužanech byl opraven další
úsek odvodňovací štoly v jižní části zámeckém areálu – před hlavním vstupem do zámku ze
zahrady.
Odbor byl nápomocen majitelům kulturních památek při získávání dotací z různých dotačních
titulů.
Z dotačního programu Plzeňského kraje pro památkové objekty bylo v rámci správního
obvodu ORP Přeštice poskytnuto 5 dotačních příspěvků: na 2. etapu opravy části střechy na
zámku Merklín byla uvolněna částka 300.000,- Kč, díky příspěvku ve výši 250.000,- Kč byla
opravena střecha a fasáda na kapli Narození Panny Marie v Borovech, v obci Útušice byla
s využitím tohoto dotačního titulu ve výši 123.000,- Kč dokončena oprava interiéru místní
klasicistní kaple. Na opravu střechy a vikýřů na domku č.p. 97 v areálu zámku Dolní Lukavice
přispěl Plzeňský kraj částkou 200.000,- Kč a za přispění dotačního příspěvku ve výši 147.000,Kč byla dokončena oprava okenních otvorů na zámku v obci Ptenín.
Také v roce 2017 administroval náš odbor dotační program Ministerstva kultury České

republiky určený k obnově nemovitých kulturních památek. Jeho prostřednictvím získal
správní obvod ORP Přeštice prostředky ve výši 499.000,- Kč. Částka byla rozdělena mezi 2
kulturní památky. Na opravu části střechy a krovu kostela sv. Jakuba Většího v Prusinách u
Nebílov bylo poskytnuto 300.000,- Kč, zbývající částka z tohoto dotačního programu ve výši
199.000,- Kč byla použita na opravu dřevěných prvků na věži kostela Všech svatých ve Kbele.
Během administrace tohoto programu spolupracoval odbor s komisí státní památkové péče
při ORP Přeštice.
Z dalšího dotačního titulu Ministerstva kultury ČR byla uvolněna částka ve výši 200.000 Kč,
díky níž byl v průběhu roku zrestaurován hlavní oltář z kostela sv. Ambrože na Vícově.
Součtem všech výše uvedených finančních příspěvků dojdeme k částce 1.719.000,- Kč. Tato
částka představuje součet finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a
Plzeňského kraje v uplynulém roce. Díky ní došlo během uplynulého roku k vylepšení stavu u
části památkového fondu na území Přešticka.

Jako orgán státní správy na úseku památkové péče vydal odbor školství, vnitřních věcí a
památkové péče správním orgánům nebo jednotlivým žadatelům celkem 125 samostatných
sdělení, vyjádření nebo stanovisek. Podle § 29 odstavec 2 písm. c) památkového zákona
uplatnil odbor stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém se nachází
nemovitá kulturní památka. V roce 2017 se jednalo celkem o vyjádření k návrhu zprávy o
uplatňování územního plánu obce Ptenín v období 2013 – 2017.
Dle § 4 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech zajišťuje
odbor agendu spojenou s evidencí válečných hrobů a pietních míst v rámci správního
obvodu. Podle nových zjištění je průběžně doplňována a aktualizována celorepubliková
databáze válečných hrobů a pietních míst. V průběhu roku byly prováděny namátkové
kontroly jejich stavu. K 31.12.2017 bylo ve správním obvodu ORP Přeštice evidováno celkem
72 válečných hrobů nebo pietních míst, z nichž 18 připadá na válečné hroby s ostatky a 54 na
pietní místa.

Odbor výstavby a územního plánování
Uvedený odbor je členěný na dva správní úřady: stavební úřad a úřad územního
plánování.

Stavební úřad
- vykonává v přenesené působnosti obecný stavební úřad pro 20 obcí a v samostatné
působnosti obce Přeštice přiděluje čísla popisná a evidenční. Dále je editorem údajů do
registru územní identifikace adres a nemovitostí jako příslušný stavební úřad a obec Přeštice.
Uvedenou editační činnost vykonává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv rovněž za
obce Oplot, Horní Lukavice, Dolní Lukavice, Kbel, Týniště. Za rok 2016 vložili pracovníci
stavebního úřadu do registru územní identifikace adres a nemovitostí 218 návrhů změn.
Pracovníci stavebního úřadu při výkonu státní správy vyplývající ze stavebního zákona
v uvedeném období vydali celkem 248 územních posouzení staveb, z toho 152 územních
rozhodnutí, celkem 130 povolení k provedení stavby, z toho 75 stavebních povolení. Dále
posuzovali 123 povolení užívání stavby a vydali 16 kolaudačních rozhodnutí, 42 kolaudačních
souhlasů a přijali 64 ohlášení užívání stavby, rozhodovali o udělení 16 výjimek z obecných
požadavků na výstavbu, vydali 291 vyjádření a stanovisek.
Pracovníci stavebního úřadu provedli 93 kontrolních prohlídek na stavbách, při kterých
kontrolovali průběh výstavby povolených staveb.

Územní plánování
Pracovníci úřadu územního plánování vydali 62 územně plánovacích informací, 254 vyjádření
úřadu územního plánování v rámci koordinovaného stanoviska (z čehož bylo vydáno 172
vyjádření v rámci místní příslušnosti zdejšího obecného stavebního úřadu MěÚ Přeštice a 94
vyjádření mimo místní příslušnost zdejšího obecného stavebního úřadu MěÚ Přeštice) a 38
ostatních vyjádření.
Úřad územního plánování v roce 2017 projednával územně plánovací dokumentace v obcích
ORP Přeštice:
Přehled pořizovaných ÚPD za rok 2017
Územní plány:
ÚP Netunice (účinnost 3/2017)

Zpráva o uplatňování ÚP:
Zpráva o uplatňování ÚP Oplot (2013-2017)
Zpráva o uplatňování ÚP Otěšice (2013-2017)
Zpráva o uplatňování ÚP Ptenín (2013-2017)
Zpráva o uplatňování ÚP Soběkury (2013-2017)

Změny územních plánů:
Změna č. 1 ÚP Řenče (veřejné projednání 4/2017, nabytí účinnosti 6/2017)
Změna č. 1 ÚP Čižice (veřejné projednání 9/2017)
Změna č. 1 ÚP Předenice (společné jednání 4/2017)
Regulační plány:
RP Přeštice (veřejné projednání 11/2017)
Změna č.1 RP Obytné zóny Lužany 2 (společné jednání 11/2017)

Územní plán města Přeštice:
Po několikaletém procesu pořizování nového územního plánu pro město Přeštice,
zahrnující katastrální území Přeštice, Žerovice a Skočice včetně místních částí Vícov a
Zastávka, v časovém období 2009 – 2016, za účasti zástupců Města Přeštice,
zpracovatele – fa. T-Plan Praha a pořizovatele – MěÚ Přeštice, OVÚP, se povedlo tento
proces dovést ke zdárnému konci a tento územní plán vydat.
Jeho vydání se uskutečnilo na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 18.2.2016 a
jako opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 8. 3. 2016.

Odbor živnostenský úřad
Obecné údaje
Personální situace odboru je dlouhodobě stabilizovaná. Stejně jako v roce 2016 se však
zvýšila absence v důsledku nemocí, což ve spojení s absencemi z důvodu studia při
zaměstnání jedné z pracovnic komplikovalo činnost odboru.

Správní poplatky
V agendě živnostenského podnikání je zpoplatněn pouze malý okruh podání, činěných
podnikateli. V důsledku toho bylo z podání učiněných podnikateli v roce 2017 zpoplatněno
258 podání, což činí jen 24,7 %z celkového počtu, zatímco rok před tím to byla 1/3 podání
učiněných podnikateli.
Naprostá většinaúkonů na tomto úseku státní správy je tak prováděna na náklady státu
resp. obcí. Za správní poplatky za všechny agendy, prováděné živnostenským odborem se
vybralo 155 060,- Kč a zastavil se tak pokles výběru poplatků, odstartovaný propojením
registru živnostenského podnikání se základními registry, kdy od poloviny roku 2012 provádí
živnostenský úřad celou řadu změn na základě avíz z těchto registrů a to zdarma.

Prostřednictvím platebního terminálu, umístěného v kanceláři odboru, se uskutečnilo 145
plateb, což je o 35 víc než v roce předchozím. Vybralo se tak 86 700,- Kč, což je
55,9%z celkové částky správních poplatků, hrazených za úkony prováděné živnostenským
úřadem.Poprvé tak byla překročena padesáti procentní hranice a většina správních poplatků
byla zaplacena bezhotovostně. Platební terminál je přitom na živnostenském úřadu využíván
od konce roku 2008 a hned od počátku se objem bezhotovostních plateb pohyboval nad 40
%. Za správní poplatky, týkající se evidence zemědělců bylo vybráno 5 000,- Kč. Vývoj plateb
platebními kartami ukazuje následující graf.

Registrace
Nově bylo ohlášeno 157 živností (o 10 více než v r. 2016).Živnostenský úřad přijal 34 žádosti
o vydání koncesí (o 4 více než rok před tím). Změn ohlášení živností a koncesí, kdy podání
učinil podnikatel, provedl úřad 253. Změn provedených na základě avíz ze základních
registrů nebo z obchodního rejstříku bylo provedeno 528.
Ukončení nebo zahájení provozovny se týkala 181 podání. Svoji činnost přerušilo
236podnikatelů (zde je nárůst o 40 podnikatelů, což nekoresponduje s ekonomickou situací
státu). Naopak činnost obnovilo 50 podnikatelů. Zrušení živnostenských oprávnění na žádost
podnikatele bylo provedeno u 82 subjektů. Zde je také prudký nárůst o 24 podnikatelů.
Nárůst počtu zrušení a přerušení provozování živností je zřejmě i důsledkem prováděných
kontrol, kdy podnikatelé sice měli aktivní živnostenské oprávnění, přesto žádnou činnost
neprováděli. Na základě kontrol pak přerušovali, nebo zcela ukončovali svoji podnikatelskou
činnost.
Za 15 let vzrostl počet podnikatelů s aktivním živnostenským oprávněním u fyzických osob o
976 a u právnických osob o 177. Za stejné období také došlo v r. 2017 k nejvyššímu nárůstu
počtu právnických osob, když do té doby byl nejvyšší nárůst zaznamenán mezi lety 2007 a
2008. K oběma vrcholům tak došlo v době konjunktury.
Vývoj počtu podnikatelů se sídlem ve správním obvodu ORP Přeštice ukazuje následující
graf.

V případě podání učiněných u ŽÚ Přeštice podnikateli se sídlem mimo územní působnost
zdejšího živnostenského úřadu stále převládají podnikatelé z Plzně, přestože jejich počet
neustále klesá. Těch zde učinilo alespoň jedno podání 32.Na druhém místě jsou podnikatelé
příslušní Stodu, kterých bylo 27. Na třetím místě podnikatelé příslušní do Prahy s 10 podáními
(pokud se nerozlišují jednotlivé pražské obvody.
Celkem u ŽÚ Přeštice učinilo podání 115 místně nepříslušných podnikatelů. Tito podnikatelé
patřili do územní působnosti 24 jiných úřadů z celé ČR, pokud bereme Prahu jako celek.
V průběhu roku zemřelo 11 podnikatelů a zaniklo 5 právnických osob. Ke konci r. 2017
evidoval živnostenský úřad ve svém správním obvodu 999 provozoven (došlo poklesu jejich
počtu o 31 provozovnu). Z toho 596 provozoven patří podnikatelům, se sídlem ve správním
obvodu ORP Přeštice. Znamená to, že 40 % provozoven, nacházejících se ve správním obvodu
Přeštic, provozují podnikatelé, kteří mají sídlo mimo územní působnost ORP Přeštice. Oproti
tomu mají podnikatelé se sídlem v územním obvodu ORP Přeštice celou jednu třetinu svých
provozoven mimo toto území, nejčastěji v Plzni.

Kontrola
V roce 2017 vykonal živnostenský úřad celkem 100kontrol podnikatelů. Jde o výrazné zlepšení
oproti roku 2016, o to cennější, že absence z důvodu studia a nemocí se zvýšila ze 14,4% na
14,6% z celkového fondu pracovní doby odboru. Pokud bychom započítali i absenci
způsobenou dovolenými, pak celková absence činila 214 dní, což je 27,23 % celkového fondu
pracovní doby odboru.
V roce 2017 nebyly, na rozdíl od předchozích let, krajským úřadem nařízeny žádné kontroly.

To, že převažují kontroly na úřadu je do značné míry dáno tím, že podnikatelé, kteří mají
provozovny již byli většinou kontrolováni, mnohdy i opakovaně, zatímco živnostníci bez
provozovny často dosud kontrolováni nebyli vůbec. Jiná možnost, než pozvat je na úřad ke
kontrole prakticky neexistuje.

Sankční řízení
Na návrh okresní správy sociálního zabezpečení byla zrušena živnostenská oprávnění jednomu
podnikateli a v dalších dvou případech byla zahájena řízení o zrušení živnostenských
oprávnění, která však do konce roku nebyla skončena. Z důvodu překážky provozování
živnosti (zrušení konkursu pro nedostatek majetku) bylo zrušeno živnostenské oprávnění
jednomu podnikateli.
Na návrh dopravního úřadu byla zahájena dvě řízení o snížení rozsahu koncese, z důvodu
nedoložení finanční způsobilosti. V jednom případě bylo toto řízení na návrh dopravního
úřadu zastaveno, takže rozsah koncese byl snížen pouze jednomu podnikateli.

Zemědělské podnikání
Během roku bylo vydáno 5 nových osvědčení zemědělského podnikatele, 5 zemědělců
ukončilo svoji činnost, jeden přerušil podnikání, u dalších pěti byly provedeny změny. Celkem
eviduje zdejší živnostenský úřad 154 zemědělských podnikatelů, z nichž je 132 fyzických osob.

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy v rozsahu
daném právními předpisy zejména podle následujících zákonů a s nimi souvisejících
právních předpisů: zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně zemědělského
půdního fondu, zákon o odpadech, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, lesní zákon, zákon
o rostlinolékařské péči, zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o
ochraně ovzduší, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Personálně tvořili v roce 2017 odbor životního prostředí vedoucí a čtyři referenti (v období
duben až květen pět):
− . Bc. Vít Dvořák vedoucí odboru, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond
− . Bc. Petr Štěpanovský, vodoprávní úřad od června 2017 ukončení pracovního poměru
− . Tomáš Vondrovic, vodoprávní úřad, zkrácený úvazek na 0,75
− . Kateřina Špidlová, vodoprávní úřad od dubna 2017 (náhrada za p. Štěpanovského)
− . Ing. Jitka Vokráčková, odpady, ochrana přírody a krajiny
− . Bc. Luboš Tříska, lesní hospodářství, myslivost, rybářství, rostlinolékařská péče, ochrana
zvířat proti týrání
V roce 2017 v rámci výkonu přenesené působnosti státní správy byly odborem životního
prostředí provedeny tyto úkony:

Úkon
vydání správních rozhodnutí ve věci

Počet
174

vydání závazných stanovisek, vyjádření, osvědčení a sdělení
udělení souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
zpracování statistiky „mysl“ ročně
vydání rybářských a loveckých lístků
zpracování evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů
zpracování hlášení o odpadech v ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích

958
73
411
319
14

povinností)

273

V době mimo krizového stavu je odbor životního prostředí Městského úřadu Přeštice
povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností, po vyhlášení krizového stavu přebírá
tuto zodpovědnost krizový štáb. Vedoucí odboru životního prostředí, je tajemníkem
Povodňové komise obce s rozšířenou působností Přeštice.
Na
území
obce
s rozšířenou
působností Přeštice
nastal v roce 2017
pouze
1. stupeň
povodňové aktivity a
to dne 08.05.2017
v 11:00:56 na řece
Úhlavě v Přešticích.
Maximální hodnota
182
cm
byla
naměřena
dne
08.05.2017 13:40 (od
11:00
do
17:40
kolísala
naměřená
hodnota mezi 182 cm
a 178 cm). Trvalý pokles pod 1. SPA (tj. 180 cm) byl od 17:20 08.05.2017 a od té doby začala
hladina vytrvale klesat; viz grafické znázornění.

Kancelář starosty / Oddělení informační techniky
Oddělení informační techniky zajišťuje správu veškerého hardwaru a software, který je
potřebný pro výkon agend městského úřadu, města, městské policie a vypomáhá i
organizačním složkám městaa obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Oddělení zajišťuje soulad používaných IS s právními předpisy a standardy informačních
systémů veřejné správy, provoz a údržbu hardwarových zařízení, informačních a
komunikačních systémů, aktualizaci veškerého softwaru, zabezpečení proti kybernetickým
útokům, nákup informačních technologií v rámci pravidelného procesu obnovování techniky
a programového vybavení, pořizování nových informačních technologií dle dlouhodobě
plánovaných technologických změn a rozšiřování programového vybavení v rámci
rozšiřování agend informačního systému. V neposlední řadě zajišťuje chod, údržbu a
rozšiřování městského kamerového dohledového systému a optické datové sítě města
Přeštice.

Informační systém města pracuje na virtualizovaných serverech v technologickém centru
města s operačními systémy Windows Server a Linux. Servery včetně datových úložišť jsou
fyzicky zdvojeny a umístěny ve dvou různých lokalitách (Masarykovo náměstí 107, Husova
ulice 465) pro zajištění co nejvyšší bezpečnosti, dostupnosti a redundance služeb.
Jako klientské stanice jsou stávající počítače s operačnímy systému Windows 7 Pro a vyšší
postupně nahrazovány terminály s virtualizovanými službami pro vyšší úroveň zabezpečení a
možnosti centrální správy.
Základem informačního systému městského úřadu je systém agend „Radnice VERA“ s
neustále dle potřeb doplňovanými a v souladu s legislativou aktualizovanými moduly,
rozšířený o další systémy, jako je např. VITA – stavební a vodoprávní úřad, PERM – mzdový
systém, MISYS – mapové podklady, CODEXIS – právní systém, CLAVIUS – knihovní systém
atd.
Za finanční podpory Plzeňského kraje pokračovala výstavba metropolitní optické datové sítě
města Přeštice včetně pořizení a implementaci aktivních prvků. Proběhlo i další rozšiřování
kamerového systému v souladu s požadavky MP a PČR a s ohledem na infrastrukturu
stávající metropolitní optické datové sítě.

Kancelář starosty / Krizové řízení
V průběhu roku 2017 zasedala Bezpečnostní rada ORP dvakrát.
Na jednání se řešily úkoly vyplývající z novelizovaného zákona 240/2000 Sb. a nařízení vlády
462/2000.
Projednány byly zejména následující body:
• plnění Harmonogramu zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností
Přeštice
• Finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové situace a
jejich řešení ve správním obvodu ORP,
• Plán evakuace osob z ohroženého území obcí v působnosti ORP Přeštice
• zajištění připravenosti ORP na krizové situace a návrh opatření
• stav připravenosti povodňové komise města a ORP
• roční zpráva o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu a způsob
náhradního varování
• plán evakuace osob z ohroženého území obcí v působnosti ORP
• seznámení se změnami v e-výpisu Havarijního plánu PK pro ORP
• podmínky nouzového přežití obyvatelstva

• způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve
správním obvodu ORP
• podklady, které ke každému jednání připravili vedoucí odborných skupin s informací o
stavu připravenosti své skupiny ( rok 2017 vedoucí HO )
• zpracování dalších katalogových listů v systému NSRK (národní systém reakce na krizi)
V měsíci květnu proběhlo školení celého krizového štábu a ostatních zaměstnanců
úřadu , tématem školení byla havárie cisterny a následné řešení situace po požádaní
velitele zásahu o zvolání krizového štábu a převzetí koordinace předsedou krizového
štábu, dále byl pozván jako rozhodčí tajemník BR na cvičení krizového štábu
v Horšovském Týnu pojedeme na cvičení do Stoda.
V měsíci květnu proběhla soutěž Malý záchranář a den IZS, který měli u veřejnosti velký
úspěch.
1x ročně proběhla prověrka dosažitelnosti jednotlivých členů KŠ (v rámci cvičení KŠ).
JSDHO provedla údržbu techniky a uložení materiálů ve skladu KŠ, dále se ve velké míře
podíleli na přípravě dne IZS.
Bezpečnostní ředitel dále plnil úkoly v oblasti krizového řízení stanovené Krajským
úřadem Plzeňského kraje, připomínkovali jsme Metodické pokyny pro zpracování a
aktualizaci dílčích plánů obrany pro Sekci obranné politiky a strategie Ministerstva
obrany.
ORP Přeštice je připraveno k plnění úkolů při řešení mimořádné události nebo krizové
situace.

Městská policie Přeštice
Početní stav strážníků v počtu 5 zůstal v tomto roce nezměněn, ač od městské policie
odešla přímo z rodičovské dovolené jediná žena, která zde sloužila cca 1,5 roku. Jeden
strážník vykonal úspěšně zkoušku k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti
strážníků před komisí ministerstva vnitra.
Od ledna se začal pohybovat na území města jako ostatní zaměstnanec městské policie
Asistent prevence kriminality,který pracoval v součinnosti se strážníky. Jehož hlavní
náplní byl dohled nad veřejným pořádkem, bezpečnost dětí v blízkosti škol či kontroly
dodržování čistoty na veřejném prostranství.

Vlastní výkon služby MP byl realizován v denní dobu zejména pěšími hlídkami,
v odpoledních a nočních hodinách zpravidla kombinací pěší a motorizované hlídky
v nepravidelných službách, aby mohli být strážníci přítomni v problémových lokalitách
převážně v noci o víkendech. Jedná se o místa, kde dochází nejčastěji k narušování
veřejného pořádku v nočních hodinách – Přeštická stodola, Krijcos bar, Kebab, Spolkový
dům…
V tomto roce bylo provedeno 176 výjezdů na rušení nočního klidu, veřejného pořádku,
občanského soužití, výtržnosti či rvačky. V parcích, na komunikacích a chodnících bylo
nalezeno 11 podnapilých osob. Časté kontroly byly prováděny v Městském parku, na
autobusových zastávkách, vlakovém nádraží, v chatových oblastech, v okolí marketů,
hřbitova a ostatních parků. Strážníci úzce spolupracovali s policisty z obvodního oddělení
Policie ČR. Provedli na jejich žádost 82 výjezdů a předali jim 22 pachatelů podezřelých ze
spáchání trestného činu a 2 hledané osoby.
Na záchytnou stanici do Plzně byly převezeny 4 podnapilé osoby ohrožující život či zdraví
své nebo jiných osob. Byly realizovány společné akce na požívání alkoholických nápojů a
psychotropních a omamných látek či prodej a podej alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let. Dále byli strážníci napomoci při služebních zákrocích, při zajištění míst
trestných činů či jako nezúčastněné osoby při domovních prohlídkách, hlavně u osob
pěstujících nedovoleně rostliny obsahující omamnou nebo psychotropní látku.
Spolupráce probíhala též s hasiči a se záchrannou zdravotní službou při otevírání bytů,
dopravních nehodách či ošetřování agresivních pacientů nebo pacientů pod vlivem
alkoholu. Strážníci též provedli 83 výjezdy na volně pobíhající zvířata, odchyceno jich bylo
36. Jednadvacetkrát pomohli osobám, které se ocitly v nouzi. Vyjížděli na narušené
objekty, znečištěné komunikace, poškozený veřejně prospěšný majetek města či na
oznámení občanů na špatné parkování, narušení veřejného pořádku.
Ve věci preventivní činnosti byly osloveny děti ve školách se zaměřením na jejich chování,
sociálně patologické jevy, základy právního vědomí, bezpečnosti v dopravě a při soutěži
mladých cyklistů v Blovicích. Z Programu prevence kriminality MV ČR bylo v tomto roce
pomocí syntetické DNA označeno proti krádeži ještě 20 jízdních kol a celkově se podařilo
označit, v rámci tohoto projektu, 158 jízdních kol a 4 kompenzační pomůcky. Akce byla po
využití celého obsahu značící látky ukončena v březnu 2017.

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě FO
z toho napomenutím

1645
156

z toho uložením pokuty

1489

Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě
z toho přestupků FOpodle zákona o silničním provozu (vyjma překročení
nejvyšší dovolené rychlosti)

1489

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě

976
373
8

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

43

z toho přestupků proti občanskému soužití

88

z toho přestupků proti majetku

7

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě

49

z toho ostatních

15

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl.
orgánům
z toho přestupků FOpodle zákona o silničním provozu (vyjma překročení
nejvyšší dovolené rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti
z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě

210
106
12
2

z toho přestupků proti veřejnému pořádku

19

z toho přestupků proti občanskému soužití

28

z toho přestupků proti majetku

18

z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě

16

z toho ostatních
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR
počet fyzických útoků na strážníky
Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR

9

22
0
82

Počet rozhodnutí o odstranění vozidla

1

Počet osob převezených do záchytné stanice

4

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu

2

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob

2

Počet odchycených zvířat

36

Počet použití tech. prostředků k zabránění odjezdu vozidla /botička/

2

Počet použití donucovacích prostředků

3

Porovnání zjištěných přestupků
zjiš.PŘ. v/ období
Doprava
Měření rychlosti
Veřejný pořádek

2012
348
346
167

2013
231
385
453

2014
142
280
490

2015
315
420
338

2016
205
440
247

2017
1168
385
302

Znečištění komunikace odpadem mezi obcemi Skočice a Lužany

Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu zjištěných přestupků proti veřejnému pořádku
a k výraznému nárůstu zjištěných dopravních přestupků. Toto navýšení bylo zapříčiněno
vydanými Pravidly Rady města Přeštice týkající se parkování v centru města na 3 hod.
zdarma, kterými se osazením nových dopravních značek-„Parkoviště s parkovacím
kotoučem“ s dodatkovou tab. „Po-Pá 8:00-16:00 MAX. 3 hod. kromě držitelů parkovacích
karet“snažila vytlačit vozidla, která parkovala v centu města celý den, na okrajová
parkoviště.
Tímto rozhodnutím mohou v centru parkovat vozidla jen těch osob, které navštíví úřady,
lékaře, popř. obchody. Těmito pravidly a osazením dopravního značení skutečně došlo
k navýšení volných parkovacích míst v centru. Ačkoli bylo parkování vozidel strážníky
kontrolováno max. 5 h týdně, jen těchto přestupků bylo zjištěno 1024! Předpokládáme,
že v roce 2018 dojde ke snížení. Je tedy patrné, že dopravních přestupků nedovoleného
parkování na celém území města bylo zjištěno „jen“ 144, což je snížení oproti roku 2016
skoro o polovinu. Z těchto statistik vyplývá, že práce městské policie je stále převážně
zaměřena na zajišťování místních záležitosti veřejného pořádku.
Co se týká preventivního měření rychlosti, bylo prováděno z důvodu opakujících se
stížností občanů celkově 109krát (v roce 2016-119krát), průměrně 10x měsíčně, tj. každý
třetí den po cca 1,5 h. Nejvyšší naměřené rychlosti: Přeštice Zastávka 84 km/h, Skočice 74
km/h, Přeštice v ul. Husova-92 km/h a v ul. Nepomucká-75 km/h.

Statistika zjištěných přestupků měření rychlosti v roce 2017

Měsíc

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

Přestupek dle § 125c
odst. 1, písm. f, bod
4, z.č. 361/2000
Sb.(rychl.5372km/h)

Přestupek dle §125c
odst. 1, písm. f, bod
3, z.č.. 361/2000
Sb.(rychl.73-92km/h)

Přestupek dle § 125c
odst. 1, písm. f, bod
2, z.č. 361/2000
Sb.rychl.93 km/h a
více

25
28
22
35
44
--29
41
44
45

1
1
--2
4
--2
1
4
1

---------------------

21
32

2
1
366

----19

---

Městský kamerový dohledový systém v Přešticích,
byl spuštěn v roce 2012 a jedná se o nejvíce využívaný a účinný nástroj preventivní
činnosti při kontrolách veřejného pořádku a při zjišťování důkazních prostředků proti
osobám, páchajících protiprávní činnost na území města. Nejenže podezřelá osoba bývá
často zadržena ihned po spáchání svého protiprávního jednání a řešena na místě či
předána k vyřízení na správní orgán či Policii ČR, ale je hlavně využíván k archivování
záznamů, kde jsou zpětně dohledáni pachatelé skutků, které jsou zjištěny nebo nahlášeny
dodatečně. MKDS je tak využíván ze strany obou policií pro přestupkové i trestní řízení jak
k dopadení pachatelů tak i jako samotný důkazní prostředek. V roce 2017 byli usvědčení
sprejeři, výtržníci, účastníci rvaček, krádeží, ublížení
na zdraví, ničitelé odpadkových košů, dopravního
značení, v neposlední řadě i řidiči, kteří způsobili
dopravní nehodu a z místa ujeli. V současné době je
na území města instalováno 56 pevných kamer. Za
období let 2013-2017 bylo zjištěno strážníky pomocí
kamer 301 skutků (pachatelé tr.činů a přestupků,
dopravní nehody, hledané osoby…) a podobné číslo,
ne-li vyšší, bylo zjištěno policisty obvodní oddělení
Policie ČR. Do konce roku 2017 bylo do MKDS
investováno cca 3,5 milionu korun, z toho město
zaplatilo spoluúčast cca 750 tisíc korun. Zbylá částka
byla získána z dotací Plzeňského kraje-Bezpečný kraj a
Ministerstva vnitra ČR.

Ukopnutý odpadkový koš v ul. Jungmannova

Další výčet činnosti městské policie za rok 2017:
Na městskou policii bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 2726 událostí.
Celkem zjištěno 1855 přestupků:
• projednáno příkazem na místě-1645
• oznámeno správnímu orgánu –210
• projednáno napomenutím –156
• zjištěno bodovaných přestupků-321
•zjištěno podezření ze spáchání trestného činu–22
+ ohrožení pod vlivem návyk.látky–1
+ maření výkonu úředního rozhodnutí–1
+ krádeže–2
+ nebezpečné vyhrožování-1
+ pohlavní zneužití-1
+ výtržnictví-8
+ poškozování cizí věci-2
+ ublížení na zdraví-6
• počet fyzických útoků na strážníky–0
• předvedeno osob–4
• použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty, pouta)–3
• nalezeno hledaných/pohřeš.osob-2
• pomoc kamerového systému-67
• převezeno osob do záchytné stanice–4
• asistence záchr.službě-agresivní osoby-3
• spolupráce s hasiči- 2
• pomoc osobám v nouzi–21
• výjezdy na narušené objekty-signál-30
• výjezdy na oznámení občanů na špatné parkování-72
• zjištěno řidičů pod vlivem alkoholu a omamných látek–1
• kontroly zaměřené na prodej a podej alkohol.nápojů nezletilým –12, s Policií ČR–2
• počet výjezdů na žádost PČR+společné akce-82
• počet rozhodnutí o odstranění vozidla/nalezeno autovraků-0/2
• asistence MP-nezúčastněné osoby (policie,MěÚ)–7
• zjištěno znečištění komunikace -9
• výjezdů na potulující se zvířata/odchyceno-83/36
• na území města nalezeno věcí: 41 (+ injekční stříkačka–2, + mobilní telefon–1, + RZ–1, +
svazků klíčů–6, + batoh s oděvy–2, + přepravky s játry -2, + OP-4, + ŘP-1, + CP-1, + ORV-1,
+ karta zdr. pojišťovny-6, + platební karty-5, + peněženky–3, + doklady k rybolovu-1, +
fin.hotovost-1479, + jízdní kolo–2
• zjištěno poškozených dopr.značek, komunikací, nefunkčnost veřejného osvětlení,
znečištění a nesjízdnost komunikací+chodníků-36
• na žádost stát.orgánů doručeno písemností-7
• provedeno besed v ZŠ,MŠ,se seniory–9
• provedeno kontrol chatových oblastí–41
• provedeno kontrol hřbitvy–57
• provedeno kontrol volný pohyb psů–22
• provedeno kontrol pískovišť detektorem kovu APK–16
• provedeno kontrol parků na území města–123

• provedeno kontrol zavíracích dob provozoven a předzahrádek/zjištěno nedodržení –
156/6
• provedeno akcí na dodržování rychlosti v obcích–101
+ nejvyšší rychl. v km/h–92-Husova, 84–Přeštice-Zastávka, 75-Nepomucká, 74-Skočice
• výjezdů na rušení noč. klidu, veřejného pořádku, občan. soužití, výtržnosti, rvačky-176
• nalezeno podnapilých osob ležících v silnici či parku –11
• zajištění veřejného pořádku na 42 akcích
• pomocí syntetické DNA označeno proti krádeži 20 jízdních kol (akce ukončena)

Organizační složky města

Dům historie Přešticka
Informace o organizaci
Dům historie Přešticka je organizační složkou města Přeštice, ustavenou zřizovací listinou
ze dne 30. 10. 2008. Hlavní činností je plnění funkce muzea dle zákona 122/2000 Sb. v
platném znění. Činnost Domu historie Přešticka je financována z rozpočtu zřizovatele, tj.
města Přeštice.
Dům historie Přešticka je městským muzeem se stálou expozicí živností a řemesel
provozovaných na Přešticku do první poloviny 20. stol. Vybraný soubor sbírkových
předmětů, tvořících stálou expozici řemesel a živností, je přístupný veřejnosti celoročně ve
stanovenou návštěvní dobu (út–pá 9–12, 13–17, so, ne, svátky 14–17). Krátkodobá
pozastavení standardu časové dostupnosti byla v roce 2017 nutná v případě instalací
nových výstav, a to především z důvodu ochrany návštěvníka před úrazem, ochrany
instalovaných předmětů před poškozením či odcizením a v neposlední řadě z potřeby
personálu plně se věnovat tvorbě výstavy. Tato omezení byla v souladu s požadavkem §10a
zákona 122/2000 Sb. veřejně oznámena prostřednictvím tisku, systému s dálkovým
přístupem i vývěskou na budově Domu historie Přešticka.
Pro sledovaný rok byl v organizační složce uplatňován také standard ekonomické
dostupnosti, který umožňuje volný vstup pro děti do šesti let a snížené vstupné pro žáky
základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a osoby se zdravotním
postižením. V případě výstavy výtvarného oboru ZUŠ Přeštice byl umožněn, souhlasem
Rady města Přeštice, žákům Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích vstup zdarma.

Statutárními zástupci Domu historie Přešticka byli starosta Mgr. Karel Naxera a
místostarosta města Přeštice Marek Krivda. Organizační složku vedla Bc. Drahomíra
Valentová.

Odborná činnost
Statisticky je činnost přeštického muzea za zmíněný rok vykázána v Ročním výkazu o
muzeu za rok 2017, který je předkládán ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě.
V rámcovém úvodním zhodnocení roku 2017 konstatujeme, že jeho průběh byl
stabilní v oblasti ekonomické i v oblasti zajišťování služeb návštěvníkům.
Organizační složka měla v roce 2017 tři odborné pracovníky (historik Michal Tejček,
dokumentátorka Radka Süssová, kurátorka a vedoucí Drahomíra Valentová) a jednoho
technického pracovníka na plný úvazek. Na Dohodu o provedení práce celoročně v Domu
historie Přešticka působí osm průvodkyň. Pracují o víkendech a svátcích od 13.30 hod. do
17.30 hod. vždy ve dvou (pokladna, kustod).
Dům historie Přešticka měl i v roce 2017 několik pomocníků. Ing. Jiří Běl pro přeštické
muzeum pořizoval fotografickou dokumentaci konaných akcí. Spolupracovnicí byla také
paní Věra Kokošková, bývalá ředitelka Domu historie Přešticka, která je nejen průvodkyní,
ale propaguje muzeum prostřednictvím tisku, internetu a odborných článků.

Výstavní činnost
Výstavní program Domu historie Přešticka byl pro rok 2017 sestaven s ohledem na 130.
výročí postavení školní budovy v Rebcově ulici v Přešticích a 150. výročí vzniku Sboru
dobrovolných hasičů v Přešticích. Výstavami jsme oslavili také významná životní výročí, a to
80. narozeniny našeho spolupracovníka, amatérského malíře, fotografa, sběratele achátů a
bývalého kronikáře Přeštic Ing. Jiřího Běla a 75. narozeniny knihaře a muzikanta Bedřicha
Zákosteleckého. Pro rodiny s dětmi byly připraveny tři výstavy, samostatná výstava byla
věnována prezentaci celoroční práce výtvarného oboru Základní umělecké školy
v Přešticích.
Osmým ročníkem pokračovala v Domu historie Přešticka výstava Mikroregion Přešticko ve
fotografii. Ze sbírky Domu historie Přešticka byla připravena prázdninová výstava retro
oblečení z druhé poloviny 20. stol. Celkem měli návštěvníci připraveno 12 krátkodobých
výstav v budově muzea. V programu výstav došlo ke změně v poslední výstavě Život
s krajkou, která se neuskutečnila, nahrazena byla výstavou betlémů ze sbírky Domu
historie Přešticka a členů sdružení Betlemáři Plzeňska.
Poprvé v existenci Domu historie Přešticka byla připravena Open Air výstava, a to za
spoluúčasti Spolku pro záchranu historických památek Přešticka v objektu přeštického
hřbitova. Dům historie Přešticka se také účastnil víkendové akce Otevřené ateliéry.
K výstavám bylo uspořádáno 31 doprovodných programů a akcí.
Odborní pracovníci Domu historie Přešticka během celého roku 2017 provázeli také
zájemce kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.

Seznam výstav Domu historie Přešticka v roce 2017

Návštěvnost
Statistika návštěvnosti –2017
Počet obyvatel Přeštic (s obcemi Žerovice, Skočie, Zastávka) k 1. 1. 2018
Počet návštěvníků Domu historie Přešticka za rok 2017
Celkový počet návštěvníků Domu historie Přešticka od otevření v roce 2000

6 620
9 404
113 023

Prezentace činnosti se uskutečnila prostřednictvím webových stránek www.dumhistorie.cz, muzejního facebooku, reportážemi z výstav, natočenými televizemi
ZAK a FILM Pro, tiskem a plakáty.

Sbírkotvorná činnost
Sbírka se v roce 2017 rozšířila o 9 přírůstků koupí a 9 přírůstků darovaných. Poradní sbor
pro sbírkotvornou činnost schválil návrhy na zařazení do sbírky DHP dne 16. 11. 2017.
Sbírka se tak obohatila o akvarely Ing. Jiřího Běla (historické budovy Přeštic), obraz Hej,
mistře! Pocta J. J. Rybovi od Marie Zajíčkové, dva betlémy (keramický od Jana Hořkého,
háčkovaný od Marie Čermákové), vyřezávanou pušku přeštického řezbáře Václava Vintra a
sedláka a selku (skašovské hračky) z pol. 20. stol.

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů Domu historie
Přešticka celkem k 31. 12. 2017
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2017

7 532
35

Do sbírky jsme zakoupili také památník s podpisy osvoboditelů Přeštic. Mimořádnou a
z naší strany akceptovanou byla nabídka k odkoupení dvou gotických reliéfů figur (sv.
Ludmily a sv. Petra), z dílny Mistra týneckého zvěstování z r. 1520.
Z darů jmenujme především unikátní kněžské ornáty s erby donátorů kostela a majitelů
Přeštic - hraběnky Marie Josefy z Lobkovic a hraběte Ervina Schönborna.
Dalším unikátem je barokní mědiryt na tisk polykacích obrázků s podobou Panny Marie
Přeštické. V roce 2017 byly do sbírky zapsány také předměty, které jsme z důvodu špatně
nainstalovaného muzejního programu Demus, nebyli schopni zapsat v roce 2016. Celkově
se tedy sbírka v roce 2017 rozšířila o 35 přírůstků.
Dle zákona byla sbírka také inventarizována příkazem starosty města ze dne 31. 10. 2017.
V roce 2017 byla část sbírky (domácnost, obrazy, hračky apod.) vystěhována z objektu čp.
287 v Rybově ulici z důvodu přípravy budovy na rekonstrukci. Sbírka byla provizorně
uložena v prostorách ve dvoře téhož objektu.
Pro městskou muzejní sbírku byla v roce 2017 zakoupena budova čp. 22 v Hlávkově ulici,
v roce 2018 bude upravena pro uložení sbírkových předmětů.
Dům historie Přešticka jako organizační složka města Přeštice pracuje s rozpočtem
schváleným zastupitelstvem a Radou města Přeštice. Ve všech položkách bylo čerpání
rozpočtu dodrženo.

Údržba objektu
V rámci nákupu ostatních služeb Domu historie Přešticka proběhly pravidelné revize
zabezpečení, elektrospotřebičů a nářadí. Vyměněny byly další halogenové reflektorové
žárovky za žárovky LED, které nehřejí na předměty a slibují dlouhou životnost při častém
spínání. Opraveno bylo venkovní těsnění u oken v podkroví a izolace fasády budovy.

Fotografie ze života v Domu historie Přešticka v roce 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Z výstavy Naši hasiči
Z výstavy Škola v proměnách času
Z výstavy Krása v ženských skříních
Z akce Bambulkování
Vystavovatelé Jarmila Straková a Jiří Beneš

Z výstavy Naši hasiči

Z výstavy Škola v proměnách času

Z výstavy Krása v ženských skříních

Z akce
BambulkováníVystavovatelé Jarmila Straková a Jiří Beneš

Městská knihovna Přeštice
Městská knihovna Přeštice
zaujímá významné místo v kulturním životě města a regionu. Jedná se o knihovnu
univerzálního typu, čemuž odpovídá profil fondu, skladba uživatelů a zaměření služeb.
Městská knihovna je organizační složkou Města Přeštice.
Cílem knihovny je představovat nejen vzdělávací instituci, kde je možné si půjčit knihy, ale
také společenské místo setkávání, oddychu a odpočinku. Proto se neustále snažíme
vylepšovat služby a také prostředí knihovny. Do oddělení pro dospělé čtenáře bylo
zakoupeno a posléze vyměněno 8 nových knižních regálů. V dětském oddělení přibylo od
ALBI 8 nových her a z programu Kouzelné čtení 3 knihy s elektronickou Albi tužkou.
Duplikáty, opotřebované a nepůjčované knihy, které byly v minulém roce při revizi vyřazeny,
byly prostřednictvím knihovnické konference „Akvizice“ nabídnuty všem knihovnám a též se
uskutečnil výprodej vyřazených knih v knihovně.

Knižní fond
Knižní fond je průběžně rozšiřován, snahou je pružně reagovat na poptávku čtenářů a
krátkém časovém horizontu nabídnout novinky knižního trhu. Při nákupu knih je kladen
důraz na efektivní vynaložení finančních prostředků. Využívány jsou výhodné nabídky
různých dodavatelů.
Nákup naučné literatury je podřizován požadavkům studentů středních a vysokých škol a
odborných učilišť. Také ostatní čtenáři si mohou vybrat dle svého zájmu a koníčků.
Zabezpečováno ja také vnitrostátní meziknihovní výpůjční službu pro publikace, které nemá
MK ve svém fondu.
V oddělení akvizice a katalogizace se zpracovávají knihy nejen pro městskou knihovnu, ale
také do výměnných souborů pro místní knihovny. Za rok 2016 bylo zpracováno 2 216 knih.
Pracovníci knihovny se každý rok účastní vzdělávacích akcí, které jsou většinou pořádány
SVK v Plzni.

Regionální knihovny
Městská knihovna v Přešticích jako organizační složka Města Přeštice je pověřena výkonem
regionálních funkcí. V obvodu své působnosti má 24 knihoven, kam dodává výměnné
soubory knih. Zrušeny byly knihovny v Horní Lukavici a Dolcích. Pro knihovníky místních
knihoven pořádá pravidelné porady, kde je pracovníci knihovny seznamují s novinkami v
metodice knihovnictví.

Kulturní a vzdělávací akce
Kulturně vzdělávací činnost byla zaměřena především na dětské čtenáře, u kterých se
snažíme podpořit zájem o čtení a knihy obecně. Dětské oddělení spolupracuje se Základní
školou Josefa Hlávky Přeštice, především pak s prvním stupněm, školní družinou, s MŠ
Dukelská, MŠ Gagarinova, Domem dětí a mládeže.
První třídy absolvují každoročně projekt „Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny“.
V průběhu školního roku se prvňáčkové mohli zúčastnit výtvarné soutěže „Josef Čapek a
jeho knižní hrdinové“.Všechny práce byly vystaveny v prostorách knihovny. Každá třída
navštívila knihovnu na začátku měsíce května.
Při návštěvě se děti seznámily s chodem knihovny, se systémem půjčování knih atd. Koncem
května pak každou třídu zase navštívila knihovnice z dětského oddělení. 10. června se
uskutečnila v obřadní síni městské radnice akce Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
Prvňáčky pasoval pan starosta a jako každý rok za hojné účasti rodičů. Tento slavnostní
ceremoniál získal oblibu jak u dětí, tak u rodičů i prarodičů.
V březnu do MK zavítal spisovatel Jan Opatřil. O svých knihách s hlavním hrdinou kapříkem
Metlíkem povyprávěl žákům 2. ročníku. Na začátku května knihovnu navštívily všechny první
třídy. Děti se dozvěděly, jak to v knihovně „chodí“ /registrace, orientace, půjčování, chování
atd./ Již se stalo pravidlem, že děti ze školní družiny přijdou do knihovny na jaře a na
podzim. Děti z MŠ Dukelská a MŠ Gagarinova docházely na návštěvu do knihovny na základě
individuální domluvy a aktuálních požadavků jednotlivých vyučujících. Velmi pěkná byla akce
v březnu, kdy do knihovny přišly dvě třídy předškoláků z MŠ Dukelská na mezitřídní soutěž
ve znalostech našich pohádek.
Návštěvy spádových mateřských a základních škol proběhly po vzájemné domluvě, přání a
potřeb vyučujících. Možnost návštěvy využily bezmála všechny školy. Na podzim dorazily
třídy I. stupně ze ZŠ Merklín. Zcela nečekaně navštívily knihovnu děti ze školní družiny při ZŠ
Měčín. I když spádově patří do Klatov, k nám mají odpoledne snadnější dopravu. Děti byly
spokojené a líbilo se jim u nás.
V roce 2017 bylo vyhlášeno 5 výtvarných a literárních soutěží pro žáky MŠ a ZŠ:
„Venku je kosa“
„Jsem pánem svého času“
„Josef Čapek a jeho knižní hrdinové“
„Co mě v naší škole nejvíce baví?“
„Návrh obálky mé oblíbené knihy“

Další projekty a akce roku 2017

Celoroční čtenářská soutěž - hra „Lovci perel“ /IV. ročník/
Hra děti /ale i rodiče/ velmi zaujala a stále je baví. Proto byl vyhlášen již IV. ročník. Od ledna
do listopadu děti opět četly knihy /perlorodky/ a plnily úkoly. Za povinné úkoly obdržely
perlu a za nepovinné peníze - tzv. Moriony. Perly si děti navlékaly na paměťové drátky,
které byly rozvěšené v knihovně. Na konci hry se pak staly majetkem lovců. Peníze Moriony
lovci mohli utratit v červnu a listopadu v prodejním krámku v knihovně. Soutěž zahájilo 53
lovců a ukončilo 41 lovců perel, přečteno a zpracováno bylo 582 knih /tj. o 112 více než
v minulém roce/. Nejúspěšnějším lovcem se stala Balounová Doris z páté třídy /68 perel/.
Ocenění nejlepších lovců se uskutečnilo u příležitosti Dne pro dětskou knihu v sobotu 9.
prosince.

Tvořivá odpoledne v dětském oddělení
Desetkrát jsme se sešli děti /i rodiče/ v dětském oddělení na tvořivém odpoledni. Zájemci si
mohli vlastnoručně vytvořit své dílko na dané téma a strávit tak čas v knihovně trochu jinak.
Při nejúspěšnější výrobě záložek či malování na kamínky se vystřídalo až 22 osob během 3
hodin. Což je někdy zajímavé, protože vše probíhá za normálního provozu v oddělení.
Tvoření je bezplatné, mladí výtvarníci si přináší dobrou náladu a odnáší domů své výrobky.

„Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO“ /IV. ročník/
Tuto soutěž vyhlásila Zoologická a botanická zahrada města Plzně společně se Sdružením
přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS a které se naše knihovna zúčastnila již
čtvrtým rokem.
Soutěžící si v knihovně vyzvedl průkazku pro potvrzení 12 návštěv knihovny, při kterých si
musel vypůjčit alespoň 1 knihu o zvířatech. Do soutěže se přihlásilo 15 dětí. Odměnou byla
vstupenka do ZOO a BZ. První soutěžící splnil podmínky soutěže již 2. června. Kromě
vstupenky obdržel navíc diplom a drobné dárky.

Březen měsíc čtenářů /8. ročník/
Nový soubor 8 her od ALBI.
Prodej vyřazených knih.
Tvořivá středa /masky, škrabošky/.
Tvořivá středa /převlečené krabičky od zápalek/.
Jan Opatřil /2x beseda pro 2.r.ZŠ/.
Jan Bauer /beseda se spisovatelem pro veřejnost/.

Týden knihoven 2. – 8.10. /21. ročník/
Výstava fotografií – „Čtvero ročních období“ / Vlaďka Votrubová.
„Setkání s pohádkou“ – pořad pro MŠ, ZŠ.
„Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi“.
Den otevřených dveří v knihovně.
Výstava knih Karla Maye z fondu knihovny.
Amnestie dlužníků.

Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi
V sobotu 7. října se knihovna stala jednou ze zastávek pro soutěžící rodiny a jednotlivce.
V oddělení pro dospělé čtenáře mohli návštěvníci shlédnout výstavu fotografií „Čtvero
ročních období“ Vlaďky Votrubové a výstavu knih Karla Maye z fondu knihovny. V dětském
oddělení bylo připraveno malování na kamínky. Každý si mohl namalovat akrylovými
barvami obrázek na bílý kamínek. Vzor byla rybka, ale vlastní fantazii se meze nekladly. Kdo
neměl chuť tvořit, mohl zkusit různé luštění – bludiště, doplňovačky, omalovánky. Anebo si
na chvíli vytáhnout z regálu nějakou zajímavou knihu.I zde byly vystaveny knihy K.Maye.

Knihy a časopisy do vlaku
Knihovny na veřejných prostranstvích se objevily už v roce 2013.V Praze přišla skupina
mladých lidí s neziskovým nápadem KnihoBudka, kdy z vysloužilých telefonních budek
vznikly malé bezplatné veřejné knihovny. A míst, kde si lze vypůjčit něco ke čtení, přibývá.
Projekt Kniha do vlaku v roce2014 vymysleli v Mikulově.
„Hlavním cílem je dát knihám druhou šanci a lidem zpříjemnit cestování,“ řekla ředitelka
mikulovské městské knihovny Ilona Salajková.
Knihobudky fungují zdarma a systém půjčování je jednoduchý – na jednom nádraží si stačí
vybrat titul a ve vlaku se do něj začíst. Vrátit knihu pak může čtenář na stejném místě při
cestě zpátky nebo v cílové stanici s označenou policí.
Projekt Kniha do vlaku funguje v Česku na osmdesáti pěti místech.
Přeštická knihovnamá tři knihobudky:
1. Před vstupem do oddělení pro dospělé čtenáře.
2. Masarykovo náměstí, lékařský dům, 1.patro, chodba.
3. Nádraží ČD, čekárna.
O všechny tři knihobudky se staráme, pravidelně 1x za měsíc /v knihovně denně/ doplňujeme
vyřazeným či darovaným čtivem.

Den pro dětskou knihu
Na sobotu 9. prosince pozvala Městská knihovna v Přešticích
k návštěvě všechny své příznivce, zejména ty nejmladší. Konala se
každoroční akce pod záštitou SKIP ČR - Den pro dětskou knihu.

Na začátku nám žáci Základní umělecké školy v Přešticích předvedli své umění a příjemným
koncertem navodili kouzelnou a pohodovou atmosféru.
Poté následovalo vyhodnocení a ocenění soutěží:
„Josef Čapek a jeho knižní hrdinové“ pro mateřské školy a 1. - 3. r. základních škol
„Co se mě v naší škole líbí nejvíce?“ pro 4. - 5. r. základních škol
„Návrh obálky mé oblíbené knihy“ pro 6. - 9. r. základních škol
Autory těch nejlepších výtvorů jsme ocenili diplomy, pěknou knihou a drobnými dárky.
Všechny práce si mohlizúčastnění prohlédnout v oddělení pro dospělé čtenáře na výstavě,
která potrvá do 31. ledna 2018.
Dále byla vyhodnocena celoroční čtenářská soutěž „Lovci perel“. K 30. listopadu soutěž
ukončilo 41 lovců a nasbíráno bylo celkem 582 perel. K ocenění bylo vybráno pět nejčilejších
sběračů perel. Nejúspěšnější se již podruhé stala lovkyně, které se podařilo nalovit
v minulém roce 69 perel a letos 68 perel. Samozřejmě i tyto děti si užily chvilku slávy
s předáním diplomů, dárků a lovecké placky.
Městská knihovna má za sebou čtyři roky s perlami, perličkami, úkoly, označenými knihami,
s moriony, krámky, náramky a náhrdelníky… Do soutěže se hlásí nejen školáci, ale i
předškoláci. A jak to tak vypadá podle odezvy od dětí i rodičů, v lednu 2018 zahájíme další,
již pátý rok.
Po skončení slavnostnější části dne se všichni rozprchli za svými zájmy. Kdo chtěl, využil
možnosti prohlédnout si prostory knihovny, výstavu dětských prací. Ti nejmenší si mohli
malovat, prohlížet si leporela či si pohrát na koberci v dětském koutku. Registrovaní čtenáři
využili možnosti a vraceli nebo půjčovali si knihy. V dětském oddělení někteří rodiče využili
možnost v tento den zadarmo zaregistrovat svého potomka. Někdo si popovídal se známými
nebo jen tak poseděl. Příznivci komiksů si mohli prohlédnout výstavu našich komiksových
knížek a časopisů. Ti akčnější měli možnost zahrát si nějakou „deskovku“, na chodbě zkusit
míčky na cíl či dřevěné Mölkky.
Dále si mohl každý dle libosti něco vytvořit a hotový výrobek odnést domů.
V oddělení pro dospělé čtenáře již tradičně probíhalo oblíbené zdobení vánočních perníčků a
svícnů. Někteří si perníček ozdobili, odložili bílkovou polevu a s chutí se zakousli. Většina si
ale vyzdobené perníčky a svícen s červenou svíčkou dali na pult uschnout a při odchodu vzali
s sebou domů. V sousedství voňavého perníkového ráje probíhalo neméně oblíbené
„pískování“ - tvoření obrázků barevnými písky. Každý obrázek je ve výsledku originál
v závislosti na individuálním výběru a kombinaci barevných písků. Ti největší odvážlivci se
pustili dokonce i do větších a složitějších obrázků /dle věku i s dopomocí/. Kdo měl chuť,
mohl si zakoupit sadu písků a šablon domů.
V oddělení pro dětské čtenáře čekala na zájemce soutěž nakladatelství CREW –
„nenapravitelný rošťák Bart Simpson si najde čas na čtení“. Několik nadšenců získalo zdarma
komiks s Bartem Simpsonem jako odměnu za vyplněný pracovní list dle vlastního výběru a za
registraci v knihovně. Dále si zde děti mohly popustit uzdu své fantazii a opět tvořit, tvořit,
tvořit.

Ať už to bylo malování akrylovými barvami na bílé kamínky, zdobení vánočního přáníčka,
výroba sněhových vloček pomocí tavné pistole nebo skládání dárkové krabičky. Občas
vzniklo sice něco úplně jiného, ale nikomu to nevadilo. K všeobecné spokojenosti bylo
v každém oddělení pití, zákusky, slané ďobání, příjemná hudba. Všude panovala skvělá
nálada, pohoda, spokojenost.

Některé akce v dětském oddělení v roce 2017 v číslech
•
•
•
•
•
•
•

Vzdělávací lekce v průběhu celého roku
Den pro rodinu aneb Přešticemi křížem krážem
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Den pro dětskou knihu
Lovci perel
Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO
Beseda s J. Opatřilem / kapřík Metlík / – 2.r. ZŠ

729 dětí
172 osob
162 osob
54 osob
41 dětí
15 dětí
98 dětí

Akce pro dospělé čtenáře
Besedy:
•
•
•
•
•

Život s vášní a čokoládou – Marcela Krčálová
Setkání se spisovatelem historických románů – Jan Bauer
Osobní styl a image – Dana Beranová
Vietnam – Lenka a Václav Špillarovi
Zelené potraviny – Monika Jeslínková

Výstavy v knihovně:
•
•
•
•
•
•

Fotografie z akce Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Výtvarné práce žáků - „Venku je kosa“
Literární práce žáků - „Jsem pánem svého času“
„Čtvero ročních období“ – fotografie – Vlaďka Votrubová
„Spolkla mě knihovna“- ilustrace z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové
Výtvarné práce žáků – „Josef Čapek a jeho knižní hrdinové“
„Co mě v naší škole nejvíce baví?“
„Návrh obálky mé oblíbené knihy“

O akcích a životě knihovny jsou občané průběžně informováni na:
www.knihovnaprestice.webk.cz
www.facebook.com/knihovnaprestice/
Přeštické noviny

Pečovatelská služba Přeštice
Základní údaje organizace
Název:
Zřizovatel:
Sídlo organizační složky:
Vedoucí organizační složky a
zpracovatel Výroční zprávy za rok 2017:
Poskytovaná činnost:

Pečovatelská služba Přeštice
Město Přeštice, Masarykovo náměstí 107,Přeštice
Máchova 556, 334 01 Přeštice
Bc. Hana Vacíková, DiS.
poskytování pečovatelské služby, rozvoz a donáška
obědů

Personální zajištění
Pracovní tým se skládá ze šesti zaměstnankyň v trvalém pracovním poměru.
Vedoucí organizační složky – 0,6 úvazku
Sociální pracovník – 0,3 úvazku
Pracovník v sociálních službách – pečovatelka – 5,1 úvazku
V době dovolených nebo nemoci vypomáhají při zajištění provozu dvě další pracovnice na
základě dohody o provedení práce, popř. dohody o pracovní činnosti.
Všichni zaměstnanci splňují předepsanou kvalifikaci pro výkon povolání a pravidelně se
zúčastňují dalšího vzdělávání. V roce 2017 došlo k personálním změnám. V říjnu 2017 byla
jmenována vedoucí pečovatelské služby. Do funkce vedoucího pracovníka od 1. října 2017
nastoupila Bc. Hana Vacíková, DiS. Paní Šmatová-pracovnice v sociálních službách ukončila
pracovní poměr v listopadu roku 2017. Zákonná povinnost zaměstnavatele dle §116 zákona
108/2006 Sb. zabezpečit další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok byla
splněna.

Provoz služebních vozidel
Organizace pro svou činnost využívá 2 služební vozidla, v případě provozní nutnosti si zapůjčuje
vozidlo z vozového parku MěÚ Přeštice. Vozidlo Škoda Roomster je převážně využíváno pro
rozvoz obědů, v případě potřeby pro zajištění služeb. Vůz Škoda Fabia se využívá výhradně pro
zajištění služeb.

Veřejný závazek
Pečovatelská služba Přeštice je registrovanou službou sociální péče u KÚ PK.
Plzeňský kraj poskytl na základní činnosti sociální služby Pečovatelská služba účelovou finanční
dotaci v celkové výši 1 130 000 Kč.

Terénní pečovatelská služba je zajišťována v pracovních dnech od 7,30 hod do 19,00 hod. a to
ve stejném rozsahu jak v Přešticích a jejích místních částech – Skočice, Zastávka, tak v obcích
správního obvodu ORP Přeštice.
Provoz ambulantních služeb ve středisku osobní hygieny (SOH), v Máchově 556 je zajištěn
v době od 7,30 hod. do 16,00 hod. po předchozím objednání.

Poslání Pečovatelské služby
Posláním pečovatelské služby Přeštice je poskytnutí pomoci a podpory v úkonech, které klient
sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné
míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím
prostředí. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v
domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny.

Cílové skupiny
Osoby, které mají sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Dále pak osobám se zdravotním postižením.

Cíle pečovatelské služby
Pomoc a podpora v činnostech, které uživatel nezvládá, umožnit setrvat co nejdéle v jeho
domácím prostředí a zamezit, nebo alespoň oddálit řešení životní situace umístěním do
ústavního zařízení.

Poskytované úkony a úhrady za Pečovatelskou službu:
Základní činnosti
Základní sociální poradenství

bezplatné

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

dle sazebníku

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

dle sazebníku

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

dle sazebníku

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

dle sazebníku

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

dle sazebníku

Fakultativní činnosti
V roce 2017 byl fakultativní úkon pedikůra velmi málo využíván z důvodu dlouhodobé
nemoci pracovnice v sociálních službách, která tento úkon vykonávala. Nadále Pečovatelská
služba poskytuje tyto úkony, které patří do fakultativních služeb- dohled nad klientem,
dohled nad příjmem léků, doprava služebním vozem, fotokopie jídelního lístku, pronájem
termojídlonosičů, použití SOH. Vše dle sazebníku, který je k nahlédnutí v Pečovatelské
službě, nebo na stránkách města Přeštice.

Současná situace
V současné době má Pečovatelská služba Přeštice 66 klientů s platnou smlouvou. Nejčastěji
využívaná služba je úkon Běžný úklid a údržba domácnosti.

V průběhu podzimu byl rozšířen dlouhodobý majetek Pečovatelské služby nákupem
fotoaparátu, notebooku, projektoru, plátna, rádia, zahradního nábytku s příslušenstvím a
automatické pračky.

Akce pro klienty pečovatelské služby
V roce 2017 probíhal jednou za čtvrtletí setkání s panem Horejcem, nadšeným amatérem do
hudby. Setkání probíhala ve společenské místnosti Pečovatelské služby. Nadále pokračují
návštěvy děti z místních mateřských a základních škol. V měsíci říjnu se Pečovatelská služba
Přeštice, zapojila do charitativního projektu Ježíškova vnoučata, který připravuje Český
rozhlas. Rozsáhlý projekt Ježíškova vnoučata, pomáhá lidem v domovech pro seniory,
domech s pečovatelskou službou a dalších podobných státních i nestátních zařízeních.
Ježíškova vnoučata propojují osamocené lidi s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní
náklady splnit přání nebo poskytnou věcný dar.

Z darů to byly- elektro výrobky, pomůcky k usnadnění mobility, výtvarné pomůcky, wellness
zážitky i vybavení domácnosti. Jedním z největších darů pro klienty Pečovatelské služby bylo
vystoupení skupiny Atlas, které se odehrálo v prosinci 2017 ve společenské místnosti
Pečovatelské služby Přeštice.

Zaměstnanci Pečovatelské služby Přeštice se v roce 2017 snažili udělat maximum pro
spokojenost klientů.

Hodnotící zpráva
o činnosti v rámci projektu
Zdravé město Přeštice a MA21 za rok 2017

Politická a finanční podpora projektu ZMP a MA21

Komise Zdravého města Přeštice byla zřízena usnesením rady města na jejím prvním jednání
dne 10. listopadu 2014, v čele s předsedou MUDr. Richardem Hájkem, který je také politikem
Zdravého města Přeštice na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2014.
Ostatní členové komise byli jmenováni na druhém jednání rady města dne 24. 11. 2014, a to:
MUDr. Ivana Froňková, Ing. Jan Kovářík, Jan Satke a Oldřich Váca.
Koordinátorem ZMP a Ma21 byl zastupitelstvem města s účinností od 1. 1. 2016 pověřen Bc.
Ondřej Kokoška usnesením č. E/1 ze dne 10. 12. 2015.

Projekt ZMP byl finančně podpořen v rozpočtu města částkou 50 000,- Kč včetně
příspěvků na výdaje neziskových organizací na pořádání či spolupořádání akcí a
kampaníZMP.

Veřejné fórum zdravého města

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA PŘEŠTICE A MA21
19. června 2017 se konalo Veřejné fórum Zdravého města Přeštice. Ve velkém sále Kulturního
a komunitního centra přivítal starosta města Mgr. Karel Naxera 51 účastníků, kteří přišli
diskutovat o aktuálních problémech města a jeho občanů. Zdravé město Přeštice představil
koordinátor ZMP a MA21 Ondřej Kokoška a všechny přítomné seznámil s programem fóra,
představil diskuzní témata a garanty pěti tematických pracovních skupin. V rámci prezentace
byly připomenuty výsledky „10 P“ z loňského roku a byl podán komentář k jednotlivým
problémům, stavu jejich řešení a aktuálnímu vývoji. Účastníci byli dále seznámeni s
naplňováním Komunitního plánu zdraví a kvality života v Přešticích. Za asistence
reprezentantky Národní sítě Zdravých měst, facilitátorky Dany Divákové a členů komise
Zdravého města a MA21 účastníci veřejného fóra v tematických skupinách diskutovali
především o problémech, které v dané oblasti jsou z jejich pohledu nejdůležitější. Zároveň
během diskuze navrhovali jejich řešení, aby se ty nejpodstatnější problémy prostřednictvím
garantů tématických stolů promítly do aktualizovaného seznamu nejpalčivějších problému
našeho města. Z pracovních diskuzí a souhrnného hlasování všech zúčastněných byly následně
vybrány tyto problémy a tradičně formou preferenčního výběru seřazeny do seznamu tzv.
„10P“.

Problém

Pořadí

celkem

1.
2.-3.
2.-3.
4.

Rekonstrukce DDM Přeštice

5. - 6.

Rozšíření parkovacích míst u bytových domů

8

5. - 6.
7.
8.
9.
10.

Zamezení zvyšování počtu ubytoven pro externí pracovníky

8
7
6
5
3

Obchvat města – urgovat jeho vybudování
Údržba zeleně
Vybudování domova pro seniory

Bezbariérový přístup do budovy radnice (Masarykovo nám. 107)
Zlepšení osvětlení ulic ve starší zástavbě města
Přístavba velkého sálu KKC Přeštice
Obnovení služby zasílání hlášení místního rozhlasu e-mailem

12
11
11
10

Na akci bylo k dispozici zdravé občerstvení a na závěr všichni účastníci obdrželi malou
pozornost - drobný dárek s logem města Přeštice.

Naléhavost témat „10P“ bylo předmětem ověřovací ankety, která proběhla v měsících
červenec a srpen 2017. Anketní dotazníky bylo možné vyzvednout a odevzdat na vybraných,
veřejnosti dostupných místech
Výsledky ankety byly zveřejněny v září prostřednictvím Přeštických novin a na internetových
stránkách města.

10P - problémy města, jak je vnímají účastníci ankety Zdravého města Přeštice 2017

Naléhavost témat „10P“ byla předmětem ověřovací ankety, která proběhla v měsících
červenec a srpen 2017. Anketní dotazníky bylo možné vyzvednout a odevzdat na vybraných,
veřejnosti dostupných místech. Každý účastník mohl na anketním lístku vybrat dva problémy,
které vnímá jako nejdůležitější. Kromě problémů v anketě, seřazených podle výsledků z
veřejného fóra, mohl každý účastník popsat jeden nebo dva zcela jiné problémy, které
považuje za podstatné, zasluhující pozornost a řešeníVýsledky ankety bylyzveřejněny v září
prostřednictvím Přeštických novin a na internetových stránkách města
Každý účastník mohl na anketním lístku vybrat dva problémy, které vnímá jako
nejdůležitější. Kromě problémů v anketě, seřazených podle výsledků z veřejného fóra, mohl
každý účastník popsat jeden nebo dva zcela jiné problémy, které považuje za podstatné,
zasluhující pozornost a řešení.
Bylo odevzdáno 319 řádně vyplněných hlasovacích lístků, z toho 70 v elektronické formě
přes internet. Anketa přinesla následující výsledky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

Validované problémy „10P“ z VF pro anketu
Rekonstrukce DDM Přeštice
Obchvat města – urgovat jeho vybudování
Údržba zeleně
Vybudování domova pro seniory
Rozšíření parkovacích míst u bytových domů
Zamezení zvyšování počtu ubytoven pro externí
Bezbariérový přístup do budovy radnice (TGM 107)
Zlepšení osvětlení ulic ve starší zástavbě města
Přístavba velkého sálu KKC Přeštice
Obnovení služby zasílání hlášení místního rozhlasu e-
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Aktualizované pořadí 10P po anketě:
1.
Obchvat města – urgovat jeho vybudování
2.
Zamezení zvyšování počtu ubytoven pro externí
3.
Vybudování domova pro seniory
4.
Rozšíření parkovacích míst u bytových domů
5.
Údržba zeleně
6. Rekonstrukce DDM Přeštice
7.
Přístavba velkého sálu KKC Přeštice
8.
Zlepšení osvětlení ulic ve starší zástavbě města
9.
Bezbariérový přístup do budovy radnice (TGM 107)
10.
Obnovení služby zasílání hlášení místního rozhlasu e-
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Výsledky veřejného fóra ověřené anketou byly po projednání v komisi Zdravého města
Přeštice navrženy k zapracování do Komunitního plánu Zdraví a kvality života v Přešticích.

Kampaně a akce pro veřejnost

Den Země: Den země 22.dubna, si již tradičně připomněli zaměstnanci MěÚ Přeštice a jeho
organizačních složek. Akce „Ukliďme Přeštice!“ se účastnilo 65 dobrovolníků a bylo sesbíráno
415 kg odpadů různého druhu a původu.
Dobrovolníci z řad úředníků a dalších zaměstnanců města byli rozděleni do několika
pracovních skupin. Úklidbyl zaměřen především na veřejná prostranství, zahrady mateřských
škol a nejbližší okolí rozvojových zón města.
Akce probíhala od 8:30 do odpoledních hodin a byla dle plánu ukončena občerstvením pro
účastníky a poděkováním starosty za splnění všech úkolů vytýčených jednotlivým pracovním
skupinám.
Další akce spojené se Dnem Země v průběhu roku pokračovaly úklidem břehů řeky Úhlavy,
pořádaným kynologickým klubem v Přešticích, vodáky TOM Úhlava.

Evropský týden mobility
ETM proběhl v našem městě v termínu 18.—27. září 2017. V rámci tohoto týdne byly připraveny
akce pro všechny věkové skupiny.

Medializace projektu

O všech aktivitách projektu Zdravé město Přeštice pravidelně informovaly Přeštické
noviny, o některých projektech a projektových záměrech informoval Plzeňský deník.
O akcích, kampaních a veřejném fóru jsou občané informováni letáky, plakáty, příp.
adresnými pozvánkami roznášenými do domovních schránek. Veškeré informace jsou dále
zveřejňovány na webu města, městským rozhlasem a na informačních deskách městského
úřadu ve městě i místníchčástech.

MUDr.RichardHájek
pověřenýpolitikprojektu
MP aMA21

Bc. OndřejKokoška
koordinátorprojektuZ
ZMP aMA21

Výroční zpráva města Přeštice za rok 2017 je tvořena příspěvky vedoucích odborů, oddělení,
vedoucího strážníka Městské policie a vedoucích organizačních složek města.
Přeštice – leden 2019

